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OVLIVNĚNÍ CENY NEMOVITOSTI KONTAMINACÍ PO VÝROBĚ
PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK
ONDŘEJ ANDRLÍKa, b, KAREL LEHMERTc, DANA ANDRLÍKOVÁa
a

Department of Physiotherapy, Faculty of Physical Education and Sport, Charles University,
Prague, Czech Republic
b
Criminal Police 8. OOK SKPV KŘP Prague, Czech Republic
c
CBRNe Forensic Samplic Laboratory – VAKOS XT, Prague, Czech Republic
Abstrakt:
Základním nedostatkem problematiky je absence všeobecného povědomí o riziku a
nedostatečná právní regulace. Přestože ve světě existují hygienické limity a standardní postupy
pro dekontaminace staveb i vybavení, v ČR se tímto problémem prozatím nikdo systematicky
nezabývá. Dle aktuálně platné legislativy spadá předmětná problematika do gesce Hygienické
služby Ministerstva zdravotnictví ČR jakožto „hygiena komunální“. A přestože vztah mezi
ilegální výrobou psychoaktivních látek a neuzavřenou řadou poruch a chorob lidského zdraví
byl v minulosti již nesčetněkrát prokázán, doposud neexistuje reálně uchopitelná metodika, a
stran formálních institucí ani ochota danou situaci řešit. Díky několika málo precizně zacíleným
projektům však stoupá informovanost laické veřejnosti, která se na rozdíl od minulosti o
chemickou kontaminaci svých nemovitostí začíná aktivně zajímat a v případě pozitivních
nálezů ji aktivně řešit. Z celospolečenského hlediska je tak objektivně žádoucí se danou
problematikou zabývat, nalézt, eventuálně vytvořit patřičná praktická a legislativní řešení, a
cestou odpovědných je následně převést do rutinní praxe.
Klíčová slova:
zdravotní rizika; metamfetamin; hygiena; expoziční limity; normy; kontaminace
Abstract:
Basic defect of discussed topic is absence of general awarness about the risk of
methamphetamine contamination and its regulation. Limits and standards for decontamination
of property exist in various countries around the globe, but nobody is interested in the Czech
Republic. According to legislation in force the Health Service is responsible for within the
municipal hygiene. And although association between health impacts and illicit narcotic
production has been proved all around the globe, there is no interest of the Czech public
authorities to solve the problem. Increasing willingness of residents affected by illicit
methamphetamine production in neighbourhood to look after their health or just precautionary
interested in the risks convicts authorities of existence of society-wide request for solution of
the discussed health problem.
Keywords:
health risk; metamphetamine; hygiene; exposure limits; standards; contamination
Počet odhalených nelegálních laboratoří metamfetaminu, u nás známého spíše jako pervitin,
dle statistik1 v posledních letech klesá. Úroveň rizika ale paradoxně stoupá, neboť se zvětšuje
jejich produkční objem, stoupá mobilita i investice do pokročilých technologií, které mimo jiné
1

Výroční zprávy NPC 2012-16.
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zakrývají jejich typický „chemický zápach“. To, dle zvoleného řešení, buď kontaminuje větší
území rozptylem ve větších výškách, anebo samotný „hermeticky“ uzavřený prostor, kde k
takové výrobě dochází. Až neuvěřitelnou závažnost řešené problematiky si úvodem uvědomíme
již pouhým pohledem na statistiky výročních zpráv Národní protidrogové centrály SKPV PČR
(NPC), podle kterých je u nás každý rok v dlouhodobém průměru odhaleno cca 250 nelegálních
laboratoří. To ale kvalifikovaným odhadem tvoří pouhých 5 až 10 % skutečného stavu (vysoká
míra latence) a na místě je tak spíše uvažovat až o škodlivém provozu 1.250 až 2.500 ilegálních
laboratoří ročně.
Základním nedostatkem je absence všeobecného povědomí o riziku a jeho nedostatečná právní
regulace. Přestože ve světě existují hygienické limity a standardní postupy pro dekontaminace
staveb i vybavení, v ČR se tímto problémem prozatím nikdo systematicky nezabývá. Dle
aktuálně platné legislativy spadá předmětná problematika v bytových celcích do gesce
Hygienické služby Ministerstva zdravotnictví ČR jakožto „hygiena komunální“, v případě
sekundární kontaminace např. školských zařízení pak do problematiky „hygieny dětí a
mládeže“. A přestože vztah mezi ilegální výrobou psychoaktivních látek a neuzavřenou řadou
poruch a chorob lidského zdraví byl v minulosti již nesčetněkrát prokázán, doposud neexistuje
reálně uchopitelná metodika, a stran formálních institucí ani ochota danou situaci jakkoliv řešit.
Teoretická právní postižitelnost
Přestože se tak v současné veřejnoprávní rovině neděje, měla by být dosavadní bezohledná
praxe vlastníků či jinak oprávněných osob spočívající v prodeji anebo dalším pronajímání
chemicky či biologicky (např. v případě ilegálních pěstíren konopí) kontaminovaných prostor
nic netušícím třetím osobám postižitelná. Úplná volnost vlastníka s věcmi nakládat až do jejich
úplného zničení, v římském právu označovaná jako ius abutendi, je všeobecně překonaná.
Veškeré soudobé moderní i tradiční právní systémy si plně uvědomují, že s vlastnictvím jsou
vázána nejenom práva, ale i jim přiměřené povinnosti. Vyjdeme-li z článku 11 odst. 3 ústavního
zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod v pozdějším znění: „Vlastnictví
zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými
obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad
míru stanovenou zákonem.“ Neboť je předestřeným fenoménem postiženo právě lidské zdraví,
příroda a životní prostředí, je, alespoň podle našeho názoru, třeba takový postih a veřejnoprávní
oporu hledat v Trestním zákoníku – zákonu č. 40/2009 Sb. v pozdějším znění.
Úvodem ale konstatujme, že žádná speciální skutková podstata pro takové jednání doposud
neexistuje. Nezbývá tak než přístup přiměřeně analogický. Jak vyplývá ze samotné definice
trestné činu (§ 3 tr. zákoníku): „Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje
za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný
čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění
z nedbalosti“.
Jakkoliv skeptickým úhlem pohledu lze na danou problematiku pohlížet, úmysl přímý (pachatel
chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním
zákonem) i úmysl eventuální (pachatel věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo
ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn; srozuměním se rozumí i
smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním zákoně může takové porušení či
ohrožení způsobit), můžeme z důvodu dosavadního, neexistujícího, či jen zanedbatelného
povědomí laické i odborné veřejnosti z právních úvah zcela vyloučit – prokázat potenciálnímu
pachateli, že aktem prodeje či pronájmu své kontaminované nemovitosti chtěl (popř. prokázat,
že o tom měl zákonem vyžadovanou povědomost) porušit či ohrozit lidské zdraví či životní
prostření, je aktuálně zhola nemožné.
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Během trestněprávních, kvalifikačních, úvah však rozhodně připadá nedbalost. Konkrétně
nedbalost vědomá (pachatel věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit
nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že
takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí) a především nedbalost nevědomá, podle které
postačí stav, kdy pachatel nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení
způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl. Za
hrubou nedbalost pak trestní zákoník označuje stav, kdy přístup pachatele k požadavku náležité
opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti k zájmům chráněným trestním zákonem.
Logicky, pokud budu jako majitel obeznámen s tím, že z mé nemovitosti byla policejním
orgánem „odklizena“ ilegální chemická laboratoř anebo ilegální pěstírna konopí, přestože
nemám odpovídající chemické, biologické ani jiné přiměřeně obdobné vzdělání či povědomost,
nejméně vhledem okolnostem, o kterých jsem si přečetl nejméně v soudním příkazu o
proběhnuvší domovní či jiné prohlídce v mé nemovitosti, bych mohl a měl vědět o tom, že
jakýkoliv další pobyt ve zjevně (nezřídka viditelně) kontaminovaných prostorech, by mohl
porušit či ohrozit lidské zdraví anebo životní prostředí.
V teoretické rovině by tak popsané jednání majitelů či jinak oprávněných osob bylo trestně
postižitelné (s využitím přiměřené analogie a se samozřejmým ohledem na každý jeden
konkrétní skutkový stav) nejméně podle následujícího výčtu trestných činů: Těžké ublížení na
zdraví z nedbalosti podle § 147 tr. zák. (kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na
zdraví…), Ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 tr. zák. (kdo jinému z nedbalosti ublíží
na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení
nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona…), Obecné ohrožení z nedbalosti podle § 273
tr. zák. (kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo
těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní
požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně
nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo
kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění…).
Dalším potenciálním rizikem pro pachatele takového jednání, tentokrát v rovině
občanskoprávní, jsou ustanovení Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb. v pozdějším
znění), která kupujícím umožňují reklamovat skryté vady nemovitosti až 5 let od podpisu kupní
smlouvy. Pokud tedy nový majitel prokáže na základě nezávislého hodnocení (např.
certifikovaným inspektorem nemovitostí, soudněznaleckým posudkem či laboratorním
protokolem o nálezu), že na nemovitosti je vada, na kterou nebyl upozorněn při podpisu kupní
smlouvy, lze prostřednictvím právního zástupce vymáhat zpětné snížení kupní ceny či úplné
odstoupení od kupní smlouvy. A protože se dlouhodobě ukazuje, že dekontaminace a sanace
nemovitosti vyjde průměrně na 10 % ceny nemovitosti, nejsou ve hře úplně malé peníze.
Za první, ale co očekávaného budoucího využití velmi významný, krok v této oblasti lze
bezesporu označit projekt Národní protidrogové centrály SKPV PČR (NPC), která od
1. listopadu 2016 na veřejnosti přístupných webových stránkách uveřejňuje mapu s vyznačením
míst, kde byla Policií ČR odhalena a zajištěna nelegální laboratoř na výrobu metamfetaminu
anebo pěstírna netechnického konopí. Taková data by pak podle našeho názoru bylo možné
využít též v rámci preventivního „ekonomického nátlaku“ na komerční pojišťovny, a sice tak,
aby se předmětná nemovitost před svou sanací stala nepojistitelná, eventuálně natolik zdravotně
závadná, aby byla z úřední moci nařízena její demolice. To vše samozřejmě k ekonomické tíži
majitele, který svou nemovitost v nesčetném množství zaznamenaných případů k nelegální
produkci psychoaktivních látek vědomě pronajal anebo jiným způsobem poskytl.
Neboť se z praktického hlediska již dávno nejedná o okrajovou záležitost a, jak si dovolíme
doufat, informovanost odborné i laické veřejnosti nepatrně roste, již dnes se dají nalézt
společnosti (pojišťovny, bankovní domy), které si výše nastíněnou problematiku a rizika s ní
9

spojená uvědomují. Takové pak v případě vysloveného podezření před uzavřením pojistné či
úvěrové smlouvy požadují vyhotovení/doložení znaleckého posudku, založeného na
kvalifikovaném kontaminačním screeningu, který takové podezření potvrdí anebo vyvrátí.
Prakticky je tak se samozřejmým ohledem na individuální dispozice měřených prostor,
používaný způsob výroby (chemický i technologický) a převládající povětrnostní podmínky,
možné odhalit i několikaletou kontaminační historii objektu, přičemž následky na lidském
zdraví „nových“ obyvatel kontaminovaného prostoru (tzv. varny) jsou aktuálně doloženy i po
10 až 15 letech od ukončení ilegální výroby metamfetaminu (Lehmert, Hýbl, 2016a).
Zcela zásadním argumentem, proč je třeba se danou problematiku začít systematicky zabývat,
tak mohou být též zaznamenané případy, kdy se lékařům u pacienta nepodařilo diagnostikovat
chronickou otravu jódem, otravu fosfanem anebo subakutní otravu metamfetaminem (Lehmert
et al., 2016b; Lehmert, Andrlík, 2017). Podotýkáme, přestože to není předmětem této publikace,
že obdobná zdravotní rizika s sebou přináší též problematika nelegálního pěstování konopí.
Problematika oceňování
Podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, existuje
několik způsobů oceňování nemovitostí. Použití jednotlivých způsobů oceňování je dáno
prováděcími předpisy. Cena u staveb se určuje buď násobkem ceny obestavěného prostoru
v metrech kubických a jednotlivých koeficientů, nebo vynásobením výměry podlahové plochy
v metrech čtverečních základní cenou – obojí určené a upravené v souladu s prováděcím
předpisem. Na výpočty ceny dalších nemovitostí (např. rybničních či lesních ploch, studen či
porostů) existují samostatné vzorce.
Cena je ovlivňována řadou koeficientů, které stanoví prováděcí předpis. Tzv. koeficient
kontaminace (KR8) však aktuálně existuje pouze u konstrukce ceny rybničního díla (příloha č.
19 k výše uvedenému zákonu). U ostatních nemovitostí lze kalkulovat s hodnotou opotřebení,
avšak ani zde se explicitně neuvádí možnost sníženého či omezeného užívání nemovitosti díky
zdravotní závadnosti. Obdobně je tomu i u tzv. indexu trhu s nemovitými věcmi, který též
nepočítá s možností snížené hodnoty následkem zvýšeného zdravotního rizika spojeného
s užíváním věci. Problematiku kontaminace věci je tak do matematického výpočtu hodnoty
možné zasadit jen velmi extenzivním výkladem, a to v případě užití indexu omezujících vlivů
pozemku (nikoliv stavby!) Pi ve znaku 6 „ostatní neuvedené vlivy snižující cenu“, a sice s
hodnotami v rozmezí od -0,01 do -0,3, ovšem pouze bude-li zařazení do kvalitativního pásma
znaku odůvodněno, a to včetně použité výše jeho hodnoty. S takovým konstatování však
vyvstává otázka – mají soudobí znalci z oboru oceňování majetku aktuálně dostatečné znalosti
na odůvodnění snížení ceny majetku následkem kontaminace způsobené nelegální výrobou
psychoaktivních látek?
Možnou variantou se pak stává aplikace výpočtu opotřebení stavby, kterou však není možné
využít na kontaminovaný pozemek. Cena stavby se dle přílohy č. 21 vyhl. č. 441/2013 Sb.
přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří stavu a předpokládané další životnosti
stavby nebo její části. Výpočet lze provést metodou lineární nebo analytickou. Pro potřeby
řešené problematiky lze aplikovat pouze metodu analytickou, která se podle výše uvedeného
prováděcího předpisu použije v případech, kdy je stavba poškozena vlivem živelní pohromy,
nebo je v mimořádně špatném technickém stavu. Domníváme se, že právě antropogenní
kontaminace stavby nelegální výrobou psychoaktivních látek a její následky na technický stav
stavby nelze nazvat jinak než „mimořádně špatnými“.
Výpočet opotřebení analytickou metodou vychází ze stanovení cenových podílů konstrukcí a
vybavení uvedených v přílohách předmětné vyhlášky. Opotřebení stavby v procentech se
vypočte podle vzorce
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kde
n … počet položek konstrukcí a vybavení ve stavbě se vyskytujících;
Ai … cenové podíly jednotlivých konstrukcí a vybavení uvedené v tabulkách č. 1 - 6 uvedené
vyhlášky, upravené podle skutečně zjištěného stavu v návaznosti na výpočet koeficientu
vybavení K4, kdy součet cenových podílů se i po těchto úpravách rovná 1,00;
Bi … skutečné stáří jednotlivých konstrukcí a vybavení;
Ci … předpokládaná celková životnost příslušné konstrukce a vybavení (dle tabulky č. 7
uvedené vyhlášky), popř. stanovená s ohledem na skutečná stavebně technický stav konstrukce
(platí Bi ≤ Ci, lze odhadnout i Bi / Ci).
Podstatné k takovému určení ceny je, že použití jiných metod pro výpočet opotřebení se
nepřipouští.
Jinou variantou, jak nepřímo zapracovat škodu vzniklou na majetku provozem nelegální
výrobny psychoaktivních látek do znaleckého posudku oceňujícího majetek, je opřít se o
znalecký posudek o vlivu CBRNe látek na zdraví a životní prostředí, popř. použít kvalifikovaný
odhad dekontaminace a sanace zasaženého prostoru s ohledem na nutnou remediaci. Tím se
jasně stanoví stavebně technický stav nemovitosti dle indexu konstrukce a vybavení – obvykle
jde o rozhodnutí mezi špatným stavem ve stupni IV. a V. (tj. předpoklad provedení
rozsáhlejších stavebních úprav až nutná rekonstrukce, anebo konstrukce dlouhodobé
životnosti), indexováno hodnotami Vi = 0,65, resp. 0,40 v následujícím vzorci:

jehož další konkrétní hodnoty a jejich určování vychází z přílohy č. 24-27 (dle charakteru
objektů) vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 457/2017 Sb.
Podotýkáme, že kontaminace se pochopitelně týká i půdy a porostů, zejména ovocných dřevin.
V takovém případě je ale určení ceny ryze individuální, nejlépe podložené výsledky
laboratorních rozborů a celkové situace po provedeném kontaminačním screeningu.
Pro srovnání, Nový Zéland přijal v červnu 2017 národní normu NZS8510 stanovící standardy
pro testování a dekontaminaci nemovitostí zasažených výrobou metamfetaminu. Významným
sdělením veřejnosti je, že neexistuje žádná bezpečná minimální hranice kontaminace
metamfetaminem a negativní následky na zdraví se tak mohou projevit i při nižších hodnotách,
než jsou touto normou stanovené limity (zejména hovoříme-li o dětech). V této souvislosti dále
podotýkáme, že dosáhnout zcela nulových hodnot při dekontaminaci zasažených prostor je
aktuálně téměř nemožné.
Tyto hodnoty/limity definovaného technického standardu (obdoba českých technických norem
ČSN) jsou rozhodné pro novozélandský ekvivalent našich krajských hygienických stanic, aby
objekt coby kontaminovaný zařadili do novozélandské národní databáze. Výkon a odpovědnost
za takové objekty poté přebírá pracoviště monitoringu zdraví a životního prostředí
(Environmental Health), které nařizuje, eviduje a kondoluje důsledné provedení
dekontaminace.
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Naneštěstí žádné, tedy ani takto stanovené expoziční limity však nejsou zárukou bezpečí. Jsou
pouze maximální statistickou hodnotou, při které většina populace s běžnou zdravotní a
fyzickou kondicí nebude trpět žádnými zjevnými negativními důsledky. V konečném důsledku
se ale samozřejmě jedná o záležitost ryze individuální, v nekonečném množství proměnných se
i minimální (podhraniční) kontaminace metamfetaminem může kumulovat či umocňovat s
nespočtem dalších chemických látek, v případě bývalých ilegálních laboratoří metamfetaminu
např. s jodem anebo červeným fosforem, a tím negativně ovlivňovat zdraví konkrétního
jedince. Jak už bylo řečeno, stanovisko novozélandské hygienické služby je jednoznačné:
„žádná dekontaminační procedura nemůže garantovat absolutní bezpečí“ (NZS, 2017).
Neutichající státem podporovaný nezávislý výzkum dané problematiky je zde rovněž naprostou
samozřejmostí.
Kazuistika
Následuje několik příkladů z České republiky:
Případová studie č. 1 – Škola
Pronajatý byt v osaměle stojícím panelovém domě byl na 6 měsíců pronajatý přes realitní
kancelář a používán nájemníkem k výrobě metamfetaminu jod-fosforovou cestou (tzv. Nagaiho
syntéza). Kvalifikovaným odhadem zde bylo vyrobeno cca 10 až 15 kilogramů metamfetaminu.
Majitelé bytu po návratu ze zahraničního pobytu dostali zpět nemovitost silně zapáchající po
chemických látkách. Přizvaní specialisté Odběrové laboratoře CBRNe – VAKOS XT na místě
potvrdili masivní kontaminaci jodem, metamfetaminem, pseudoefedrinem a také technologické
rozvržení produkční linky.
S ohledem na zmíněnou laboratoří historicky nejvyšší zaznamenanou míru kontaminace
kdekoliv (277.700 ng/dm2 metamfetaminu ve stěru z omítky) byl předmětný byt zdrojem
kontaminace i pro řadu dalších bytových jednotek (v předmětném domě se jich nachází cca
200), neboť byl masivně větrán průvanem do volného prostoru. Zahraniční literaturou
(Martyny, 2004) uváděný dolet částic aerosolu metamfetaminu v poloměru 70 metrů vedl
některé rodiče žáků nedaleké základní školy k zajištění stěrů a jejich vyhodnocení
prostřednictvím Odběrové laboratoře CBRNe – VAKOS XT, která naneštěstí podezření na
kontaminaci vnitřních prostor školy metamfetaminem potvrdila. Což ostatně korespondovalo i
s vypozorovaným „podivným“ chováním dětí z poslední doby – náhlé opakované případy
mydriázy, nespavosti, projevů hyperaktivity, psychických obtíží a neurologických komplikací.
V období 2 měsíců po ukončení činnosti nelegální laboratoře metamfetaminu se incidence řady
fyziologických i psychických obtíží snížila a projevy se staly méně obtěžující.
Provedený kontaminační screening v prostorách školy ukázal kontaminační obrazec
odpovídající náletu aerosolu z výše zmíněné nelegální laboratoře. Signifikantní míra
kontaminace dosáhla vzdálenosti až 130 metrů ve vnitřních prostorách některých tříd a byla
potvrzena kvalitativní analýzou v hodnotách přesahujících úroveň chronické subakutní
expozice. Zachycená velikost částic metamfetaminu ukazuje na potvrzení fenoménu tzv.
microdosingu, kdy byl potvrzen i tzv. terciální přenos kontaminace vnitřním prostředím školy.
Majitel zdrojového bytu své zjištění ihned (po svém návratu) oznámil Policii ČR, a protože se
mu zdálo, že se ve věci viditelně nic neděje, věc průběžně několikrát urgoval. Prověřování jeho
oznámení však nikam nevedlo a předmětné dozorové státní zastupitelství dokonce vyslovilo
názor, podle kterého nelze vyloučit, že v bytě zjištěná kontaminace pochází z nadměrného
užívání, nikoliv výlučně z ilegální výroby. Sporné, leč aktuálně právně téměř neuchopitelné.
Pomineme-li policejní (represivní) stránku věci, která sama o sobě na zjištěné kontaminaci již
pochopitelně nic nezmění, velmi zarážející byla reakce vedení školy. To se k této
nezáviděníhodné, „nové“, a doposud nikým prakticky neřešené situaci postavilo tím nejhorším
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možným způsobem, kdy začalo celou věc bagatelizovat jako „komplot“ dětí a rodičů. Zřizovatel
školy navíc konstatoval, že není povinen vyřizovat podněty stran soukromých subjektů a věc
alibisticky předal na vědomí (nikoliv k vyřízení) místně příslušné hygienické stanici, která
doporučila zvážit možnost kontaminace vnitřního prostoru školy samotnými žáky a zjištěný
(předložený) kontaminační obrazec včetně laboratorních nálezů raději důsledně opomněla.
Pečlivým studiem kauzy Křižanov zřizovatel i místně příslušná hygienická stanice objevili
absolutní argument, a sice že „…zjištění soukromé firmy založené na vlastním měření nejsou
věrohodná, protože je neověřila státní autorita…“ a dále „…nejsou stanovené žádné hodnoty
pro metamfetamin…“. K provedení kontrolního měření byl vyzván státní ústav zabývající se
analýzou vzorků bojových chemických látek, vybraných mikrobiálních agens a radonu
(podotýkáme, že analýzy psychoaktivních látek v portfoliu nemají, stejně jako profilování či
odběr forenzně validních vzorků). Aktuálně se tak ve věci neděje nic, žáci chodí do
kontaminované školy dál a majitel bytu si shání potvrzení, že se v jeho bytě skutečně vařil
pervitin.
Popisovaný případ je z řady ohledů unikátní:
 díky absenci forenzních stop je případ v trestněprávní rovině jen velmi obtížně řešitelný;
 vzdálenost mezi zdrojovou laboratoří a doposud nejvzdálenějším zachyceným bodem
kontaminace je 130 m (tj. takřka 2x více než dosud uváděla literatura – např. Martyny, 2004)
 naměřené hodnoty metamfetaminu v předmětném bytě jsou astronomické – 277.000 ng/dm2
ve stěru z omítky a 16.000 ng/cm3 v omítce jako takové;
 úroveň kontaminace metamfetaminem zachycená ve školních prostorách (cca 225-900
ng/dm2) odpovídá vypočteným hodnotám chronické toxicity či je několikanásobně
překračuje.
Shrnutí:
Jeden byt s ilegální laboratoří či pěstírnou zvládne nejen kontaminovat většinu domu, kde se
nachází, ale (především v závislosti na výšce větracích otvorů do těchto prostor) zasáhne i
rozsáhlé okolní území, na dlouhou dobu a s významným účinkem na lidské zdraví. Pro srovnání,
hygienický standard v USA, kde mají aktuálně legislativu i hodnocení zdravotních rizik v této
oblasti nejpropracovanější, stanoví střední hodnotu pro „čistou“ prostoru na 100 ng
metamfetaminu na dm2. Situace je v tomto případě ještě zajímavější, neboť mezi objektem
popisované školy a bytovým domem se nachází velkokapacitní parkoviště – logickou úvahou
tak nelze vyloučit, že kontaminována mohla být i řada motorových vozidel, což se může lehce
odrazit též na výsledcích orientačních testů na omamné a psychotropní látky u řidičů nebo
cestujících. Odpovědné státní instituce i místní samospráva obratně využívají mezer
v legislativě podpořenými vlastními nepravdivými tvrzeními k tomu, aby nemusely přijímat
řešení, náročná především na vlastní statečnost a finance.
Případová studie č. 2 – Malá varna, velký problém
Podnájemník neoprávněně vařil metamfetamin půl roku v geometrickém středu čtyřpatrového
bloku o 24 bytech ve třech vchodech. Neprofesionální způsob technologického řešení chemické
syntézy, podpořený nasměrováním elektrického větráku přímo na otevřené okno, způsobil
masivní rozptyl částicové i plynné kontaminace po okolí. Kontaminační screening bytových
prostor byl založen na analýze rozmístění a intenzity výskytu cílového kontaminantu
(metamfetaminu) na vertikálních i horizontálních plochách v prostorách nelegální domácí
laboratoře. Vzhledem k nálezu významných hodnot pracovníci Odběrové laboratoře CBRNe –
VAKOS XT a.s. realizovali jeden měsíc po ukončení činnosti ilegální laboratoře kontaminační
screening obdobným způsobem i v dalších bytech domovního bloku. Výsledky kvalitativní
analýzy zachytily rozsáhlou kontaminaci metamfetaminem v 16 ze 17 zkoumaných bytů,
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dokladující rozšíření zdraví ohrožujících hodnot na obě strany od lokace zdrojové ilegální
laboratoře. U obyvatel těchto bytů se objevily zdravotní obtíže různého charakteru, původem
například od rozptylu jodového sublimátu či kyselých par z extrakce pseudoefedrinu.

Obr. 1: Vizualisace rozsahu kontaminace v bytovém domě – zdrojová laboratoř označena
hvězdou, tmavší barva znázorňuje vyšší koncentraci metamfetaminu a hrubší frakci aerosolu.
Shrnutí:
Nikdy neexistuje jistota, že nemovitost není zasažena zdraví ohrožující kontaminací.
Kontaminace se roznáší jak vnitřním prostředím domu, kudy je nanášena do jednotlivých bytů,
tak i vnějším prostředím, kdy větráním jednotlivých bytů dochází ke kontaminaci větších
vnitřních ploch a depozici jemných aerosolů. I vzdálenější bytové jednotky či samostatné domy
mohou být zasažené významnými hodnotami kontaminace. Vysoce poučným se stalo
kontaminační mapování v rámci jednotlivých bytů, které se demonstrovalo i zdravotními
obtížemi jejich obyvatel. Lze však očekávat, že ani zde nebude hygienická stanice schopna či
ochotna přijmout jakékoliv řešení.
Případová studie č. 3 – Renovovaný dům
V obci P. připravoval v roce 2010 „českou cestou“ místní vařič J. N. hydrochlorid
metamfetaminu v hospodářské budově bývalého statku v samotném středu obce. Snažil se být
ohleduplný, a proto hlavní technologické kroky prováděl v létě na zahradě a v zimě ve
vyhrazené místnosti s valenou pískovcovou klenbou. V létě tedy veškeré exhalace včetně
aerosolu metamfetaminu větral do ovzduší, v zimě byla používaná místnost větrána na hlavní
ulici obce. V prostoru bývalých stájí pak odpařoval výsledný produkt, kdy ventilační potrubí
vedlo do tehdy jediného okénka stájí. V roce 2017 byl pozván tým Odběrové laboratoře CBRNe
– VAKOS XT k provedení kvalitativní analýzy povrchů pro potvrzení nebo vyvrácení možné
přetrvávající kontaminace metamfetaminem. Současní majitelé provedli přestavbu celého
objektu, kdy bývalé stáje kompletně přebudovali na obytný prostor včetně nových omítek,
zatímco prostor bývalé „zimní“ laboratoře nebyl upraven. Ostatní místnosti byly většinou pouze
vymalovány.
Výsledky byly v souladu s očekáváním, neboť literatura (např. Lehmert et al., 2016a) zmiňuje
prozatím prokázanou persistenci v délce trvání 10 až 15 let. V prostoru „zimní“ laboratoře byla
detekována výrazná kontaminace v celé ploše, ve vstupní místnosti metamfetamin pozitivně
prostupoval novu omítkou na povrch. Zcela alarmující byla zejména masivní kontaminace
metamfetaminem penetrující hlavní nosnou zeď ze „zimní“ laboratoře směrem do vnitřku
domu. Kontaminace byla zřejmá i při vzorkování ve druhém nadzemním podlaží nad „zimní“
laboratoří, kdy strana nosné zdi přivrácená na stranu laboratoře byla pozitivní, zatímco sousední
chodba byla negativní. Prostor bývalé stáje, kde se odpařovalo, ukázal i po 7 letech místa vedení
ventilačního potrubí ve dvou rovnoběžných pásech směřujících horizontálně k bývalému oknu.
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Po ohlášení místně příslušné krajské hygienické stanici se však oznamovatelé pouze dozvěděli,
že není úplně zřejmé, co by s tím hygiena měla dělat.

Obr. 2, 3: Dokumentace zajištění stop ventilačního potrubí (zdroj: VAKOS XT).
Shrnutí:
Zakoupení nemovitosti neznámé historie může snadno vést k následkům na zdraví, neboť i po
dlouhé době (zde 7 let) vykazuje stavba významnou úroveň kontaminace metamfetaminem.
Zajímavá je zejména mobilita kontaminace uvnitř profilu zdi horizontálně i vertikálně
prostřednictvím vzlínání vody a difuzí vodních par. V zastání a pomoc však u státních úřadů
(zde zejména u hygienické stanice) však nelze doufat, neboť neexistuje precedent.
Případová studie č. 4 – Kontaminace automobilů
Osobní automobily, zadržené při realizaci závažné trestné činnosti, byly podrobeny
kontaminačními screeningu a následnému mapování kontaminace s ohledem na podezření
výskytu možných reziduálních stop metamfetaminu. Pracovníci Odběrové laboratoře CBRNe
– VAKOS XT provedli v interiérech vozidel kvalifikovaný kontaminační screening. Zachytili
zde rozsáhlé kontaminační obrazce odpovídající jak užívání metamfetaminu přímo v interiéru
vozidla, přítomnosti osob kontaminovaných výrobou i nakládáním s metamfetaminem a
konečně i profil samotné distribuce baleného pervitinu. Kontaminační obrazce ve vozidlech
byly dostatečně rozsáhlé na to, aby při pobytu ve vozidlech a používání klimatizace mohlo dojít
k ovlivnění zdravotního stavu osádky a zejména k pozitivní reakci při případném testu na
přítomnost psychoaktivních látek.
Co říci závěrem? Přestože aktuální legislativa popisovanou problematiku ilegální
(post)produkce psychoaktivních látek nepokrývá a ochota odpovědných institucí vydat se po
nových a neprobádaných cestách je na bodu mrazu, zasaženým nezbývá než se o to alespoň
pokusit!
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ZAISŤOVANIE DOKUMENTOV A LISTÍN NA MIESTE
KRIMINALISTICKY RELEVANTNEJ UDALOSTI
MATEJ BARTA
Abstrakt:
V príspevku sa autor venuje zaisťovaniu dokumentov a listín na mieste kriminalisticky
relevantnej udalosti. Podrobnejšie rozoberá zaisťovanie latentných stôp, ktoré môžu dokumenty
a listiny obsahovať, ako aj zaisťovaniu materiálov použitých pri výrobe daných dokumentov.
Popisuje metódy používané pri zaisťovaní materiálnych stôp a venuje sa využitiu
kriminalistickej fotografie pri znehodnotených dokumentoch na mieste činu.
Kľúčové slová:
zaisťovanie stôp, dokument, materiálna stopa, latentná stopa, infračervená fotografia
Abstract:
In contribution the author deals with collection of document evidence at the crime scene. It
discusses in more detail the provision of latent evidence that documents may contain as well as
the securing of materials used in the production of the documents. Describes the methods used
to collect material evidence, and explores the use of forensic photography for degraded
documents at the crime scene.
Keywords:
collection of evidence, document, material evidence, latent evidence, infrared photography
Úvod
„Termín dokument označuje doklad, listinu alebo inú písomnú vec, ktorou možno niečo doložiť,
preukázať alebo poprípade zistiť potrebné informácie.“2 Z technického hľadiska dokumenty
obsahujú znaky, symboly, znamenia, ktoré prenášajú informácie. Tieto znaky sú vyhotovené
na rôznych podkladových materiáloch ako napr. papier, plast.
Ellen vo svojej publikácii definuje dokument ako niečo, čo obsahuje informáciu. Keďže v
súčasnosti obsahujú informácie aj pamäťové média, nielen dokumenty, upresňuje túto definíciu
tak, že za dokument považuje to, čo obsahuje napísanú (vytlačenú) informáciu.3
Kelly uviedol, že za dokument nemožno považovať len papier, ktorý obsahuje rukou písaný
alebo tlačený text, ale dokumentom môže byť aj odkaz napísaný rúžom na zrkadle poprípade
na stene, škatule a iné obaly, grafity na stene.4Profesor Straus definuje kriminalistické skúmanie
dokumentov ako kriminalisticko-technické skúmanie dokladov a písomností. Dokladom sa
rozumie druh listiny, ktorý ma vzťah k totožnosti konkrétnej osoby. Písomnosť zahrňuje
akýkoľvek písaný, vytlačený, rozmnožený a kreslený materiál, okrem cenín a platidiel, ktoré
tvoria zvláštnu skupinu.5 Na základe týchto názorov môžeme usúdiť, že sa definície rôznych
autorov líšia. Za dokument sa v zahraničnej literatúre považuje aj odkaz napísaný na stene.
Z danej definície vyplýva, že takýto odkaz môžeme považovať za dôkazný prostriedok a stopu.
Pri práci na mieste činu je dôležité tieto dôkazy riadne zadokumentovať a zaistiť.
KRAJNIK, V. a kol. Kriminalistika, 2005, s. 223.
ELLEN, D., The scientific examination of documents: methods and techniques, 2006.
4
KELLY, S. J., LINDBLOM, B. S. Scientific Examination of Questioned Documents, 2006.
5
STRAUS, J. a kol., Kriminalistická technika, 2012.
2
3
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Dokumenty získané z miesta činu môžu byť dôležitou formou fyzických dôkazov a môžu
obsahovať položky, ktoré označujú motív, ako napríklad ľúbostné listy, finančné záznamy,
osobné denníky. Niekedy nám dokumenty, ktoré sa nachádzajú na mieste činu, ako sú mapy,
telefónne čísla a drobné odkazy, môžu poskytnúť informácie o iných podozrivých, obetiach
alebo miestach. Dokumenty nájdené na mieste činu môžu mať dôkaznú hodnotu založenú na
ich obsahu. Za obsah môžeme považovať ich grafický, ale aj jazykový charakter. Grafický
aspekt sú symboly, písmená alebo výkresy. Jazykové črty môžu poskytnúť vyšetrovateľom
informácie o totožnosti páchateľa, charakteru, osobnosti, motívu atď. Ďalším aspektom
dokumentov je ich zobrazenie, to znamená médium použité na vytvorenie dokumentu napr.
atrament, tlačiareň, krv, papier.6 Dôkazným dokumentom môže byť takmer všetko, čo zahŕňa
písomnú komunikáciu a nie je obmedzené na povrchy a písacie potreby. Na stenách, zrkadlách,
autách a dokonca aj na telách sa môžu objaviť odkazy s rukopisom a kresbami. William George
Heirens, nazvaný „Lipstick Killer“, zanechával správy na stene napísané pomocou ženského
rúžu (obrázok č. 1).

Obr. 1: Odkaz napísaný na mieste činu.
Vodičské preukazy, rodné listy, pasy, meny, písané alebo tlačené dokumenty sú často
sfalšované alebo pozmenené. Dokumenty môžu byť uložené na pevnom disku počítača,
odoslané elektronickou poštou alebo faxom. Elektronické dokumenty sa stávajú čoraz
rozšírenejšími a zahŕňajú napr. elektronické podpisy. Vzhľadom na rôznorodosť
spochybnených dokumentov je potrebný interdisciplinárny výskumný prístup zahŕňajúci
chémiu, fyziku, psychológiu, fyziológiu a informačné technológie. Napríklad pri atramentoch
a papieri sa využíva chemická analýza, informačné technológie sa využívajú pri vyšetrovaní
počítačových trestných činov súvisiacich s pochybnými dokumentmi. Dokumenty získané pri
obhliadke miesta môžu obsahovať anonymné poznámky, poznámky o samovražde, zmenené
dokumenty (ako napríklad šeky). Ručné písmo alebo kresby sa môžu objaviť na rôznych
miestach zločinu vrátane zrkadiel, dverí, automobilov, stien, tela obete a iných nezvyčajných
plôch. Pri zaisťovaní dokumentov alebo rukopisu na mieste činu by mal kriminalistický technik
najskôr zachytiť miesto dokumentu tak, ako bolo nájdené. Preto je dôležité používať fotografie
s vysokým rozlíšením a detailným zobrazením.
Rozmazané a nekvalitné fotografie zabraňujú analýze jemných detailov, ktoré sú pri skúmaní
kľúčové.7 Nadpisy na automobiloch alebo stenách môžu vyžadovať špeciálne osvetľovacie
6
7

FISH, J. T., MILLER, L. S., BRASWELL M. C., WALLACE, E. W. Crime scene investigation, 2014, s. 265.
FISH, J. T., MILLER, L. S., BRASWELL M. C., WALLACE, E. W. Crime scene investigation, 2014.
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techniky, aby bolo písmo na fotografii viditeľné. Fotografie sa vyhotovujú s priloženou
mierkou. Na mieste činu by sa malo s dokumentmi manipulovať len v bielych bavlnených
rukaviciach, pretože latexové rukavice môžu zanechať odtlačky prstov a to v prípade, ak ide
o tenké rukavice. S papierovými dokumentmi by sa malo manipulovať veľmi opatrne a zaistiť
ich tak, aby nedošlo k ďalšej manipulácii, skladaniu, označovaniu. Pri zaobchádzaní
s dokumentom je potrebné zohľadniť skutočnosť, že zaistený materiál môže obsahovať aj iné
kriminalistické stopy. Ide hlavne o stopy daktyloskopické, biologické a pachové. Ich hodnota
je vysoká a preto sa pri zaisťovaní prednostne zaistia tieto stopy.
Dokumenty zaistené na mieste činu môžeme zaradiť medzi stopy materiálne, avšak je potrebné
túto skupinu rozdeliť na dve samostatné časti. Prvú časť tvoria materiály, ktoré boli použité pri
zhotovení dokumentov a listín ako napríklad podložný materiál (papier, plast), tonery do
tlačiarní, písacie potreby atď. Druhá časť zahrňuje objekty poskytujúce informácie o obsahu
dokumentu, ktoré slúžia na posúdenie pravosti daných dokumentov. Sem radíme rôzne druhy
technickej ochrany, ale aj tlačové techniky, odtlačky pečatí a pod. 8 Vzhľadom na neustály
vývoj informačnej a komunikačnej techniky by sme mohli dokumenty radiť aj medzi stopy
digitálne. Ak sa bližšie pozrieme na definície niektorých autorov v súčasnej dobe zahŕňa
definícia dokumentov aj elektronické dokumenty ako sú elektronické faktúry alebo zmluvy
a v neposlednom prípade aj elektronický podpis. Pri vyhľadávaní materiálnych stôp je nutné si
uvedomiť či ide o stopy viditeľné alebo latentné. Dokumenty a listiny môžeme zaradiť do
skupiny viditeľných stôp, aj keď často obsahujú stopy latentné. Vyhľadané viditeľné stopy sa
vždy dôkladne vyznačia resp. sa poznamená, kde boli nájdené, aby ich dokumentácia bola
presná a jednoznačná. Medzi typické viditeľné stopy, okrem dokumentov, môžeme zaradiť
stopy mechanoskopické, balistické, pyrotechnické a pod.
Zaisťovanie stôp
Zaisťovanie materiálnych stôp spolu s nosičom sa radí medzi bežné postupy zaisťovania in
natura. Tento postup sa preferuje vždy, ak je možné nosič zaistiť vrátane materiálnej alebo
latentnej stopy, ktorá sa ňom nachádza. Nosič je možné definovať ako materiálny podklad, na
ktorom sa stopa nachádza. Najčastejšie sa jedná o papierové, textilné alebo plastové výrobky,
sklo a rôzne nástroje alebo zbrane. Výhodou tohto spôsobu zaisťovania je, že na mieste
kriminalisticky relevantnej udalosti si kriminalistický technik odoberie potrebné vzorky pre
ďalšiu expertízu. Pri zaisťovaní stôp je potrebné zabrániť ich poškodeniu a výberu vhodného
obalového materiálu. Obalový materiál sa volí podľa veľkosti a charakteru zaistenej stopy.
Jedná sa o obalenie objektu (stopy) mäkkým materiálom ako napríklad mäkký papier a pri
spálených dokumentoch napríklad bavlna. Pri zaisťovaní ručného písma, písma písacích strojov
alebo dokumentov vyhotovených na tlačiarenských strojoch sa jedná zväčša o stopy, ktoré sú
voľné a nie sú viazané na iné predmety. Najčastejšie je to papier, útržky papiera, bloky a zošity
alebo sa môže jednať o finančné doklady a pod. Tieto objekty (stopy) sa zaisťujú nezmenené
a kompletné. Zaisťujú sa do čistých plastových a papierových dosiek. Vždy je potrebné brať
v úvahu to, že môžu obsahovať latentné stopy. Iný spôsob ako zaisťovanie in natura nepripadá
v úvahu. Výnimkou sú však stopy ručného písma na stenách, ktoré sa zaisťujú fotograficky.
Ako bolo spomenuté, dokumenty často obsahujú latentné stopy pri ktorých sa uplatňujú
špeciálne postupy zaisťovania, pri ktorých záleží na druhu stopy. Jedná sa najčastejšie
o daktyloskopické, pachové a biologické stopy. Zaisťovanie daktyloskopických stôp
z podkladových materiálov dokumentov sa zvyčajne realizuje za pomoci chemických metód.
Tieto metódy sa využívajú zviditeľneniu a následnému zaisteniu stôp na poréznych
materiáloch. Jedným z prostriedkov je dusičnan strieborný, ktorý reaguje s chloridovou zložkou
8

STRAUS, J. a kol. Kriminalistická technika, 2012.
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potno-tukovej substancie. Vystavením svetlu sa biely chlorid strieborný rozkladá za vzniku
kovového striebra. Túto metódu môžeme aplikovať na väčšinu druhov papiera.9 Ďalším
prostriedkom na zviditeľňovanie je ninhydrín, ktorý reaguje s aminokyselinami obsiahnutými
v potno-tukovej substancii čiže reaguje s bielkovinou obsiahnutou v stope. Pomocou
ninhydrínu je možné zviditeľňovať daktyloskopické stopy staršieho charakteru. Takto
zviditeľnené stopy sa následne zaisťujú fotografovaním alebo sa môžu zvýrazniť použitím
daktyloskopického prášku a zaistiť na daktyloskopickú fóliu. Ďalšiu skupinu tvoria mastné,
farebné a krvavé daktyloskopické stopy, ktoré sa zaisťujú fotograficky s použitím vhodného
filtra alebo osvetlenia.10
Zaisťovanie pachovým stôp sa realizuje špeciálnymi pracovnými postupmi. Pachové stopy
majú latentný charakter a ich výskyt na miestach alebo predmetoch sa často len predpokladá.
V niektorých prípadoch sa zaisťujú s nosičom, ale najčastejšie absorpciou pachu do
absorpčného materiálu (sterilná bavlnená tkanina). Absorpčný materiál sa priloží na miesto
predpokladaného výskytu pachovej stopy kde sa následne chemické zlúčeniny, ktoré tvoria
podstatu pachovej stopy, absorbujú. Takto zaistená stopa sa hermeticky uzavrie do sterilnej
nádoby až kým nedôjde k jej využitiu alebo skúmaniu.
Zaisťovanie dokumentov a listín
Pri zaisťovaní dokumentov a listín platia určité špecifické pravidlá, ktoré sú charakteristické
len pre tento druh stôp. Objekt musí byť zaistený v pôvodnom stave bez poznámok, značiek,
označovania alebo zvýrazňovania textu alebo jeho jednotlivých častí. Len vo výnimočných
prípadoch je možné zasielať prepísaný text, kópie, fotografie poprípade obrázky. Tieto prípady
sa týkajú takých objektov, ktoré nie je možné zaistiť in natura napr. nadpisy na stenách.11
Zaisťovanie sporných a porovnávacích materiálov je potrebné vykonávať podľa určitých zásad:
a) zásada úplnosti – spočíva v zaistení všetkých dokumentov a ich častí, ako aj zariadení,
ktoré boli použité pri vyhotovení týchto dokumentov.
b) zásada pôvodnosti – spočíva v zaistení pôvodného stavu bez akýchkoľvek zásahov.
Zaisťované dokumenty sa vkladajú do vhodných pevných obalov. Medzi jednotlivé listy
je potrebné vložiť list jemného papiera.
c) zásada nezasahovania – spočíva v neprípustnosti akéhokoľvek neodborného
zasahovania do dokumentu.
d) zásada prehľadnosti – spočíva vo vypracovaní prehľadného písomného zoznamu stôp,
ktoré boli zaistené. Každý zaistený dokument alebo listina sa vloží do samostatnej
obálky s podrobným popisom.
e) zásada komplexnosti – spočíva vo vylúčení neodbornej manipulácie so stopami, ak je
možnosť podrobiť tieto stopy ďalšiemu skúmaniu. 12
Objektom zaisťovania pri dokumentoch a listinách sú:
 podkladové materiály, z ktorých je dokument vyhotovený
 materiály a prístroje používané pri vyhotovovaní dokumentov
 stopy z podozrivých tlačiarenských strojov
 kontrolné technické opatrenia na označovanie tovarov

9

PORADA, V., STRAUS, J. Kriminalistické stopy. Teorie, metodologie, praxe, 2012.
KRAJNIK, V. a kol. Kriminalistika, 2005.
11
STRAUS, J. a kol. Kriminalistická technika, 2012.
12
KURILOVSKÁ, L. – SVOBODA, I. a kol. Kriminalistika, 2017.
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Pri zaisťovaní papiera sa prihliada k tomu, že môže obsahovať pretlačený text a preto je nutné
zabrániť vzniku iného pretlačeného textu, poškodeniu alebo preloženiu. Je potrebné dbať na to,
aby manipuláciou nedošlo k vzniku daktyloskopických stôp alebo k prenosu biologického
materiálu. Zaistený papier sa vkladá do vhodných pevných obalov. Medzi jednotlivé listy je
potrebné vložiť list jemného papiera. Poškodený alebo roztrhaný papier sa zaisťuje pinzetou
s hladkými hrotmi, každý útržok samostatne. Roztrhaný papier sa nesmie skladať do pôvodnej
podoby a v žiadnom prípade lepiť, zošívať, spájať kancelárskou sponkou. 13 Pri zaisťovaní stôp
z podozrivých tlačiarenských strojov je potrebné vychádzať z poznania tlačiarenského procesu.
Prvým objektom, ktorý by mal byť vyhľadaný je originál pomocou ktorého boli vyhotovené
falzifikáty. V druhom rade sa zaisťujú zariadenia, na ktorých sú nasnímané predlohy ako
napríklad počítač, pamäťové médiá a pod. Posledným krokom je zaistenie ostatných zariadení,
ktoré slúžia na konečnú úpravu dokumentov. Do tejto skupiny môžeme zaradiť rezačky,
laminátory, zošívačky a pod.
Pri zaisťovaní kontrolných technických opatrení na označovanie tovaru ide napríklad
o kontrolné pásky na označovanie liehových nápojov alebo cigariet. Kontrolné pásky sa
zaisťujú tak, že sa odlepia z podozrivého materiálu a to buď namočením do vody alebo
odrezaním za pomoci skalpela. Zaistené kontrolné pásky sa balia do obálok alebo krabíc a je
nutné ich očíslovať a fotograficky zadokumentovať. Z materiálov, ktoré sa používajú pri
vyhotovovaní dokumentov môžeme spomenúť písacie potreby ako napríklad perá a ceruzky,
ktoré sa zaisťujú v pôvodnom stave a balia sa takým spôsobom aby nedošlo k znehodnoteniu
náplne. Tlačiarenské farby a náplne do počítačových tlačiarní sa zaisťujú v pôvodnom balení
tak, že sa zabezpečia pred rozliatím, rozbitím alebo vyschnutím. Lepidlá sa zaisťujú podobným
spôsobom ako tekuté náplne do písacích potrieb. Pečiatky, pečatidlá, pečate sa zaisťujú
v pôvodnom stave a spolu s nimi aj pečiatkové podušky. Ďalším dôležitým objektom
zaisťovania môžu byť tlačiarenské tonery, náplne atramentových a laserových tlačiarní. Ako
sporný materiál sú zaisťované aj rôzne druhy farieb.
Fotografické zaisťovanie dokumentov a listín
Využitie fotografie pri zaisťovaní dokumentov má 2 hlavné znaky: vytvoriť trvalý záznam
dokumentu pred ďalšou deštruktívnou expertíznou činnosťou a zistiť určité funkcie, ktoré nie
sú viditeľné voľným okom a pre ktoré nie sú k dispozícii iné metódy alebo sú menej vhodné.14
Správne vyhotovená fotografia dokáže zobraziť väčšinu informácií viditeľných na zaisťovanom
dokumente. Príprava kvalitnej fotografie si vyžaduje značnú odbornosť. Bez náležitej
starostlivosti môže dôjsť k nedostatku ostrosti v dôsledku nedostatočného zaostrenia, prílišného
alebo príliš malého kontrastu spôsobeného použitím nesprávnej expozície alebo materiálov.
Nedostatočné alebo nerovnomerné osvetlenie taktiež prináša slabé výsledky. Na zvládnutie
týchto problémov je potrebné vybavenie, a čo je dôležitejšie, kvalifikovaný fotograf schopný
prispôsobiť svoje odborné znalosti problémom, ktoré predstavujú rôzne dokumenty. Spálené
dokumenty sa niekedy nachádzajú na mieste činu za účelom zničenia dôkazov. Tieto
dokumenty je možné dešifrovať za predpokladu, že nie sú porušené. Z tohto dôvodu je obzvlášť
dôležité, aby sa pri zhromažďovaní (zaisťovaní), uchovávaní a prenose tohto druhu dôkazov
venovala mimoriadna pozornosť.
Chemické metódy, fotografovanie a pozorovanie v ultrafialovom a infračervenom svetle často
umožňujú odhaliť obsah v spálených dokumentoch. Dokumenty však musia prísť neporušené,
aby sa mohli využiť takéto metódy.15 Pre tento druh dokumentu sa často využíva fotografické
KRAJNIK, V. a kol. Kriminalistika, 2005.
ELLEN, D. The scientific examination of documents: methods and techniques, 2006.
15
FISH, J. T., MILLER, L. S., BRASWELL M. C., WALLACE, E. W. Crime scene investigation, 2014.
13
14
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zaisťovanie aby nedošlo k poškodeniu znakov dôležitých pre ďalšiu expertíznu činnosť. Na
vizualizáciu spálených dokumentov sa využíva infračervená fotografia. Infračervené svetlo
dokáže na mieste činu odhaliť rozlíšenie atramentu ako aj zobrazenie obsahu spáleného
dokumentu. Medzi účinky infračerveného svetla na rôzne podklady môžeme zaradiť:
 podkladový materiál môže absorbovať infračervené svetlo. Ak k tomu dôjde, látka
absorbujúca infračervené svetlo zostane tmavá.
 podkladový materiál môže odrážať infračervené svetlo. Ak k tomu dôjde, látka, ktorá
odráža infračervené svetlo, sa bude javiť ako farebná.
 podkladový materiál môže vysielať infračervené svetlo. Látka vysielajúca infračervené
svetlo môže zmiznúť a odhaľuje to, čo je pod ňou.16
Pokiaľ ide o rozlíšenie farieb, farby a pigmenty v atramente dokážu tieto rôzne účinky.
Dokonca aj atramenty, ktoré sa zdajú byť podobným odtieňom čiernej farby, môžu vykazovať
veľmi drastické zmeny a je možné odhaliť, že boli použité rôzne druhy atramentu. Ak páchateľ
nevyužije rôzne druhy atramentu na falšovanie alebo pozmeňovanie dokumentu, ďalším
spôsobom, ako odstrániť dôkazy, je spáliť ho. Dokumenty sa však po spálení rozkladajú na
popol, ale v niektorých prípadoch môžu len stmavnúť. Spálený papier môže odrážať
infračervené svetlo. Ak atrament na papieri absorbuje infračervené svetlo, výsledkom je to, že
ostáva viditeľný. Obrázok č. 2 znázorňuje príklad.

Obr. 2: Zobrazenie obsahu spáleného dokumentu pomocou infračerveného svetla.

16

ROBINSON, E. M. Crime scene photography, 2010.
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Záver
Zaisťovanie stôp na mieste kriminalisticky relevantnej udalosti patrí k neoddeliteľnej súčasti
kriminalistiky a pre ďalšie expertízne skúmanie. Dokumenty a listiny sú špecifickým druhom
stopy, pretože môžu obsahovať rôzne druhy latentných stôp ako napríklad daktyloskopických
alebo pachových. Preto je pri obhliadke a následnom zaisťovaní dôležité dbať na dôslednú
dokumentáciu a vyhodnotenie, ktorá stopa bude prvotne zaistená a či je predpoklad výskytu
tejto stopy. Dokumenty a listiny môžu byť vyhotovené z rôznych materiálov a taktiež sa pri ich
výrobe využívajú rôzne prostriedky. Tlačiarenské stroje, skenery, faxy, ale aj písacie potreby,
ktoré boli použité pri výrobe dokumentov je potrebné zaistiť pre ďalšie expertízne skúmanie.
Metódy, ktoré sa využívajú pri zaistení týchto stôp závisia v prvom rade od materiálu (nosiča),
z ktorého je dokument vyhotovený alebo od druhu stopy. Rôznorodosť metód zaisťovania
a dokumentácie teda závisí od druhu dokumentu a ako som v úvode uviedol, definícia toho čo
považujeme za dokument je rôzna a vplyvom digitalizácie sa v budúcnosti bude forma
zaisťovania meniť.
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METODIKA A TECHNIKY VYŠETROVANIA V POČIATOČNEJ
ETAPE FARMACEUTICKEJ KRIMINALITY
JAROSLAV BLATNICKÝ, JANA VIKTORYOVÁ
Abstrakt:
Autori sa vo svojej vedeckej štúdii zaoberajú aktuálnou problematikou vyšetrovania
a dokazovania farmaceutickej trestnej činnosti. Vo svojich záveroch vychádzajú z výsledkov
rozsiahleho vedeckého výskumu, ktorý sa zameriaval na empirické poznávanie a analytické
skúmanie problematiky vyšetrovania farmaceutickej kriminality. Výskumný zámer bol
orientovaný na postup a techniky vyšetrovania tejto trestnej činnosti a to v súlade s praxou
prijatými komponentmi, ktoré tvoria vnútorný systém metodiky vyšetrovania konkrétneho
trestného činu. Náčrt postupu vyšetrovania špecifickej trestnej činnosti reaguje na potreby
trestno-procesnej praxe a na absenciu rozpracovania tejto témy v metodikách vyšetrovania.
Kľúčové slová:
farmaceutická trestná činnosť, postup vyšetrovania, techniky vyšetrovania, výskumná úloha
Abstract:
The study deals with a current issue in the field of investigation and probation of pharmaceutical
crime. The authors have established conclusions which arise from the results of the empirical
research focusing on empirical knowledge and analytical examination of pharmaceutical crime.
The intention of the research was to identify procedures and techniques for this type of crime
in line with adopted components applied in practice which form an internal system of
methodology of investigation of a specific crime. A drafted procedure reflects the needs of
criminal procedural practice and absence of the methodology development for investigation of
this crime.
Keywords:
pharmaceutical crime, investigation procedure, investigation techniques, research task
Úvod
Katedra vyšetrovania realizuje výskumný zámer, ktorý sa zaoberá problematikou vyšetrovania
farmaceutickej trestnej činnosti. Riešitelia sa orientovali na vedecké skúmanie metód,
prostriedkov, techník a postupov, ktoré sa využívajú pri vyšetrovaní a dokazovaní
farmaceutickej kriminality a vyznačujú sa svojou osobitosťou. Cieľom vedecko-výskumnej
činnosti v oblasti farmaceutickej kriminality bolo na základe analýzy a rozboru empirického
materiálu, ktorý poskytla priamo trestno-procesná prax dospieť k objasneniu príčin, zákonitostí,
vývinu tohto trestno-právneho fenoménu, navrhnúť zákonný, efektívny a v praxi využiteľný
procesný postup vyšetrovania a dokazovania tejto trestnej činnosti. V tejto výskumnej činnosti
boli využité dostupné výskumné metódy, ktoré vychádzali z teoretického poznania problému,
právnej analýzy príslušných skutkových podstát skúmaných trestných činov, poznania
judikatúry, logických súvislostí páchania a utajovania tejto trestnej činnosti. Výskumný
materiál bol podrobený dôslednej kontrole jeho úplnosti a dôsledne bola preverená hodnota
získaných informácií a empirických faktov a skutočností. Veľká pozornosť bola venovaná
opisu skúmaného javu, či po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke je presný, prehľadný, logicky
usporiadaný a postihuje všetky aspekty, stránky a okolnosti skúmaného javu. Vo výskumnej
práci bola dôležitá analýza skúmanej problematiky a jednotlivých vyhľadaných empirických
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faktov. Závery výskumu v danej etape vedeckého poznávania a skúmania sú zamerané na
proces odhaľovania a dokazovania v počiatočnej etape vyšetrovania tejto špecifickej trestnej
činnosti. Širokej odbornej verejnosti ponúkame vybrané aspekty z riadne verifikovaného
výskumného materiálu, ktorý sa vyznačuje spoľahlivosťou empirických faktov a zistení, čo
predstavuje dôležitý predpoklad, aby nová metodika vyšetrovania mohla byť prijatá trestnobezpečnostnou praxou a najmä, aby mohla byť v tejto praxi plne využiteľná.
Vybrané aspekty vyšetrovania farmaceutickej kriminality v počiatočnej etape
vyšetrovania
Podnet na vyšetrovanie trestných činov – ide o podanie v podobe oznámenie o skutočnostiach,
že bol spáchaný trestný čin. Je charakterizovaný najmä týmito okolnosťami:
- musí byť podaný príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu,
- obsahom podnetu musia byť údaje, z ktorých možno vyvodiť dôvodné podozrenie, že bol
spáchaný trestný čin.
Podnet pre vyšetrovanie trestných činov je možné charakterizovať ako určitú informáciu, ktorej
hodnota vyvoláva u vyšetrovateľa rozhodnutie ihneď alebo po jej doplnení začať trestné
stíhanie, alebo inak rozhodnúť vo veci.17
Podnety môžeme deliť na:
- podnety, ktorých pôvod spočíva v činnosti príslušníkov Policajného zboru (na rozdiel
od iných podnetov sa odlišujú svojím obsahom aj kvalitou informácií),
- podnety, ktorých pôvod nespočíva v činnosti príslušníkov Policajného zboru.
Podnety, ktorých pôvod spočíva v činnosti príslušníkov Policajného zboru môžu byť získavané:
- vlastnou činnosťou vyšetrovateľa v priebehu vyšetrovania trestného činu,
- inými príslušníkmi Policajného zboru. Tieto je možné rozdeliť na dve skupiny:
o podnety ako výsledky operatívno-pátracej činnosti,
o podnety zistené ostatnou policajnou činnosťou. Ide o činnosť poriadkovej služby,
dopravnej služby, hraničnej a cudzineckej služby.
Podnety, ktorých pôvod nespočíva v činnosti príslušníkov Policajného zboru možno deliť:
- pokyny prokurátora na vyšetrovanie,
- podnety od štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí, fyzických a právnických
osôb.
Okrem vyššie uvádzaných podnetov môže podnety podať:
- zdravotný sektor – správa o podozrivom, falšovanom liečive od Ústavu pre kontrolu liečiv,
od lekárskeho personálu alebo z nemocníc, lekárne v prípade nepriaznivej udalosti,
- finančný kriminálny úrad, hraničná a cudzinecká polícia v prípade zaistenia falošných
liečiv pri kontrolách,
- priemysel a obchod – od dodávateľa základného materiálu, výrobcu liečiva, farmaceutickej
spoločnosti umiestňujúcej liečebný produkt na trh alebo od veľkoobchodníka,
- pacienti, spotrebitelia, ktorí môžu podať sťažnosť na kvalitu produktu keď nájdu rozdiel
účinku produktu medzi falošným produktom a liečebným produktom, ktorý sú zvyknutí
užívať,
- konkurencia – konkurenční dodávatelia, vrátane tých, ktorí chcú spôsobiť problémy
konkurentom dodávajúcim falošné liečivá, lieky alebo zdravotnícke pomôcky,
- otvorené zdroje – sociálne siete a fóra.
Po prijatí podnetu je tento potrebné starostlivo vyhodnotiť, či je dostatočný na začatie trestného
stíhania alebo je ho potrebné doplniť spôsobom uvedeným v § 196 ods. 2 Trestného poriadku,
a to:
17

Viktoryová, J., Straus, J. a kol. Vyšetrovanie. Bratislava, Akadémia PZ, 2015, s. 42.
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-

výsluchom oznamovateľa,
výsluchom poškodeného,
vyžiadaním písomných podkladov od oznamovateľa alebo inej osoby alebo orgánu,
vypočutím osoby, ktorú na základe trestného oznámenia alebo iného podnetu, je potrebné
vypočuť k okolnostiam nasvedčujúcim, že mala spáchať trestný čin.18
Pre úspešné vyšetrovanie má význam vykonanie opatrení, neodkladných, neopakovateľných
a zaisťovacích úkonov. Ak to v konkrétnom prípade bude prichádzať do úvahy, pôjde najmä o:
- zaistenie a uzatvorenie miesta činu,
- pátranie po páchateľovi, resp. páchateľoch a veciach, liekoch, liečive a zdravotníckych
pomôckach,
- zisťovanie svedkov,
- výsluch oznamovateľa, resp. osoby, ktorá zistila falošné lieky alebo zdravotnícku
pomôcku,
- obhliadka miesta činu (ak prichádza do úvahy),
- zadržanie podozrivého a následne jeho výsluch,
- zaistenie podozrivého produktu alebo zdravotníckej pomôcky, účtu a to:
o výzvou na dobrovoľné vydanie veci,
o odňatím veci ak nebola na výzvu dobrovoľne vydaná,
o vykonaním osobnej prehliadky, ak má páchateľ (podozrivý) pri sebe podozrivý produkt
alebo zdravotnícku pomôcku,
o vykonaním prehliadky iných priestorov alebo pozemkov, ak je podozrenie, že sa tam
nachádzajú podozrivé produkty alebo zdravotnícke pomôcky, zariadenia na výrobu
alebo falšovanie liekov (pôjde najmä o priestory, kde sa vyrobili, falšovali, balili,
uskladňovali alebo odtiaľ sa distribuovali alebo ponúkali spotrebiteľom),
o prevzatím zaisteného produktu alebo zdravotníckej pomôcky (§ 92 Trestného
poriadku) ak bola zaistená podľa osobitného predpisu (napr. § 21 zákon č. 171/1993 Z.
z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov),
o vykonaním domovej prehliadky, ak sa tam nachádzajú podozrivé produkty alebo
zdravotnícke pomôcky.
Obhliadka miesta činu je významným neodkladným a neopakovateľným úkonom. Vykonáva
sa, ak majú byť priamym pozorovaním objasnené skutočnosti dôležité pre trestné konanie. Je
to kriminalistická metóda, pri ktorej sa vyhľadávajú a zaisťujú stopy trestného činu. Môže ísť
o obhliadku miesta činu alebo predmetu. O vykonaní treba spísať zápisnicu a vypracovať aj
ostatnú dokumentáciu (napr. plán, fotodokumentácia). Pri obhliadke miesta činu môžu byť
zaistené ako stopy podozrivé produkty (lieky, liečivá, zdravotnícke pomôcky, zariadenia na
výrobu alebo falšovanie liekov alebo zdravotníckych pomôcok, obaly, návody, dôkazy
o skladovaní, distribúcii, ponuke, listinné dôkazy a pod.), ktoré je po zaistení potrebné zaslať
na skúmanie.
Ak je treba oznamovateľa vypočuť je nutné jeho výsluch zamerať na objasnenie a zistenie
nasledovných skutočností:
- kedy a od koho sa dozvedel o podozrení zo spáchania trestného činu,
- kedy sa prípad stal,
- odkiaľ lieky, liečivo alebo zdravotnícke pomôcky pochádzajú,
- kde sa tieto v súčasnosti nachádzajú,
- odkiaľ boli dodané,

18

Palarec, J., Viktoryová, J. Podnety na vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov. In: Viktoryová, J.,
Straus, J. a kol.: Vyšetrovanie. Bratislava, Akadémia PZ, 2015, s. 44, 45.
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kedy bolo podozrivé liečivo, lieky alebo zdravotnícke pomôcky sprístupnené verejnosti
alebo miestu – zdroju jeho prvého výskytu,
- kedy bolo podozrivé falšované liečivo, lieky kúpené, resp. predané,
- kto je obeťou,
- aké sú riziká, účinok a dopad na obete,
- aké je balenie liečiv, liekov alebo zdravotníckych pomôcok,
- ako by bolo možné získať ich vzorku,
- za akú cenu boli predávané, resp. ponúkané na predaj,
- ak vie o výrobcovi alebo o mieste výroby k zisteniu jeho identity (podobne u skladu
a distribúcii).
K ďalším okolnostiam podľa konkrétneho prípadu.
Pri výsluchu podozrivého je potrebné prihliadať k tomu, či ide o výrobcu, falšovateľa,
distribútora, predajcu, prechovávateľa produktu alebo poskytovateľa zdravotníckej
starostlivosti. Jeho výsluchom treba objasniť najmä nasledovné skutočnosti:
- spôsob, akým sa podieľal na páchaní trestnej činnosti, s kým a aké prostriedky použil,
- kto mu pomáhal pri výrobe,
- o aký liek, liečivo alebo zdravotnícku pomôcku sa jednalo,
- čo a v akom množstve vyrobili,
- kto mu zabezpečil suroviny a za akú sumu,
- kde uvedené lieky, liečivá alebo zdravotnícke pomôcky skladoval a kto mu v tom pomáhal,
- ako a kto mu pomáhal s distribúciou,
- kto tento liek, liečivo alebo zdravotnícku pomôcku ponúkal a kto a za čo ho predával,
- aká bola účinná látka lieku,
- aké boli riziká ohrozenia užívateľa a či na to upozorňovali,
- či dodávali k lieku, liečivu alebo zdravotníckej pomôcke návody na jeho užívanie,
- koľko na tom zarobil a ako naložil so získanými finančnými prostriedkami,
- ako a za čo si zadovážil nástroje, resp. stroje, na výrobu liekov, liečiv alebo zdravotníckych
pomôcok a kde ich vyrábal,
- na čo bol liek, liečivo alebo zdravotnícka pomôcka určený (na liečenie akých ťažkostí),
- aké balenie bolo použité (originálne alebo falšované),
- ak bolo použité falšované balenie, ako, od koho a za čo si ho zadováži,
- motív a cieľ (prečo to urobil a čo za to získal).
K ďalším okolnostiam podľa konkrétneho prípadu.
Obdobne treba postupovať aj pri výsluchu osoby pred začatím trestného stíhania v zmysle §
196 ods. 2 Trestného poriadku.19
Predmet a rozsah dokazovania farmaceutickej kriminality
Predmetom dokazovania sú všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie vo veci samej. Vo
všeobecnosti je upravený v § 119 ods. 1 Trestného poriadku. V zmysle tohto ustanovenia
v trestnom konaní treba dokazovať najmä:
- či sa stal skutok a či má znaky trestného činu,
- kto tento skutok spáchal a z akých pohnútok,
- závažnosť činu vrátane príčin a podmienok jeho spáchania,
19

Konrád, Z., Porada, V., Straus, J., Suchánek, J. Kriminalistika. Kriminalistická taktika a metodiky
vyšetrovania. Plzeň, Aleš Čeněk, s. r. o., 2015, s. 47, 130, 141. Blažek, R.: Kriminalistika. Šamorín, Heuréka,
2016, s. 126, 131, 136, 155. Ivor. J. a kol.: Optimalizácia prípravného konania trestného. Praha, Leges, s. r. o.,
2017, s. 147, 148. Palarec, J., Viktoryová, J., Blatnický, J., Šimon, L., Vajzer, L. VVÚ „Vyšetrovanie
farmaceutickej trestnej činnosti“, VÝSK. 232, 2017-2018.
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-

osobné pomery páchateľa v rozsahu potrebnom na určenie druhu a výmeru trestu a uloženie
ochranného opatrenia a iné rozhodnutie,
- následok a výšku škody spôsobenú trestným činom,
- príjmy z trestnej činnosti a prostriedky na jej spáchanie, ich umiestnenie, povahu, stav
a cenu.
Predmet dokazovania a teda aj vyšetrovania možno vymedziť nasledovnými otázkami:
- k objektu trestného činu – proti čomu smeroval útok, komu bola daným trestným činom
spôsobená škoda,
- k objektívnej stránke trestného činu – v čom konkrétne sa prejavila závažnosť konania
(opomenutia), čo je predmetom trestného činu, aké sú následky trestného činu, či medzi
konaním a následkom je príčinný vzťah, kde bolo vyšetrované konanie vykonané, kedy,
ako (pomocou akých prostriedkov), za akých okolností, či konanie bolo ukončené, aké
okolnosti umožnili či uľahčili spáchanie trestného činu alebo mu pomáhali,
- k subjektu trestného činu – kto je páchateľom trestného činu, za účasti koho bol trestný čin
spáchaný a aká bola úloha každého z páchateľov,
- k subjektívnej stránke trestného činu – aká je forma zavinenia každého z páchateľov, aký
bol motív a cieľ trestného konania (pri úmyselnom zavinení).
Pri objasňovaní otázok vzťahujúcich sa k objektu trestného činu je treba mať na pamäti, že
úloha nie je obmedzená len na zistenie tých spoločenských vzťahov, ktorým bola fakticky
spôsobená škoda (alebo ktorým škoda hrozila). Tieto spoločenské vzťahy budú objektom
trestného činu za tej podmienky, že proti nim smeroval úmysel páchateľa.
Základný obsah objektívnej stránky trestného činu sa obmedzuje na charakteristiku konania
alebo opomenutia závažného pre spoločnosť a na zistenie príčinnej súvislosti medzi konaním
a následkom. Toto konanie (opomenutie) musí byť zistené nielen ako akt ľudského konania, ale
tiež ako reálna udalosť v konkrétnej situácii, v čase a priestore.
Náležitá pozornosť musí byť venovaná objasneniu všetkých otázok, ktoré majú vzťah
k charakteristike subjektu trestného činu. Pod pojmom subjekt trestného činu je treba rozumieť
nielen vykonávateľa (páchateľa) trestného činu, ale tiež účastníkov (objednávateľ, organizátor,
návodca, pomocník).
Starostlivo treba objasňovať otázky subjektívnej stránky trestného činu. Od úplnosti objasnenia
týchto otázok záleží zistenie viny páchateľa, jej formy, motívu a cieľa trestného činu, ako aj
stupňa spoločenskej nebezpečnosti páchateľa.
Objasnenie týchto otázok tvorí predmet vyšetrovania ktoréhokoľvek trestného činu.
Samozrejme do úvahy prichádzajú aj ďalšie otázky podľa konkrétneho prípadu.
S predmetom dokazovania úzko a bezprostredne súvisí rozsah dokazovania. Kým vymedzením
predmetu dokazovania sa určuje okruh skutočností, ktoré treba v konaní dokazovať, rozsah
dokazovania určuje hranice dokazovania, množstvo a kvalitu dôkazov, ktorými má byť
uvedený okruh skutočností dokázaný.
Za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo
z dôkazných prostriedkov podľa Trestného poriadku alebo podľa osobitého zákona.
Dôkaznými prostriedkami sú najmä výsluch obvineného, svedkov, znalcov, posudky a odborné
vyjadrenia, previerka výpovede na mieste, rekognícia, rekonštrukcia, vyšetrovací pokus,
obhliadka, veci a listiny dôležité pre trestné konanie, oznámenie, informácie získané použitím
informačno-technických prostriedkov alebo prostriedkov operatívno-pátracej činnosti. Ide
o takmer vyčerpávajúci výpočet, avšak ako prameň sa nevylučujú ani iné dôkazy. Podmienkou
využitia dôkazov je, aby išlo o dôkazy získané z dôkazných prostriedkov zákonným spôsobom,
t. j. podľa Trestného poriadku alebo podľa iného osobitného zákona.
Rozsah dokazovania sa mení (rozširuje alebo zužuje) v závislosti od procesných štádií, od
postupu trestného stíhania, od objasnenia veci. Na začiatku trestného stíhania, napr. postačuje
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aj minimum dôkazov na to, aby sa trestné stíhanie začalo (§ 199 Trestného poriadku). V ďalších
štádiách trestného stíhania požiadavky na rozsah, úplnosť a komplexnosť rastú.
Rozmanitosť konkrétnych prípadov nedovoľuje vypracovať všeobecne platnú schému pre
okruh skutočností a okolností, ktoré bude potrebné dokázať vyčerpávajúcim spôsobom, jednak
preto, že rozsah dokazovania sa mení a jednak preto, že zásada voľného hodnotenia dôkazov
nedovoľuje vopred určiť požiadavku na druh, kvalitu alebo kvantitu dôkazov, ktorými má byť
určitá skutočnosť dokázaná.
Predmet a rozsah vyšetrovania je širší ako predmet a rozsah dokazovania, pretože v priebehu
vyšetrovania je potrebné zistiť a preveriť celý rad skutočností, ktoré súvisia s vyšetrovaným
skutkom iba nepriamo, sú však pre objasnenie skutku, ktorý sa stal nevyhnutne potrebné.20
Pri vyšetrovaní farmaceutickej trestnej činnosti, mimo okolností, ktoré je treba dokazovať vždy,
zisťujeme a dokazujeme aj ďalšie okolnosti, ktoré s konkrétnym trestným činom súvisia. Ide
o nasledovné okolnosti:
Ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami:
Pri neoprávnenom zaobchádzaní s liekmi, liečivami alebo zdravotníckymi pomôckami:
- kedy a kde sa prípad stal, kto ho spáchal a aké ustanovenie osobitného zákona porušil,
- kde a ako si zadovážil liek, liečivo alebo zdravotnícku pomôcku,
- akú účinnú látku liek obsahoval,
- aké riziko predstavovali, príp. spôsobili na zdraví užívateľov.
Pri vykonávaní klinického skúšania liekov, liečiv alebo zdravotníckych pomôcok:
- kto to vykonával a aké ustanovenia osobitného zákona porušil,
- na koľkých pacientoch skúšanie vykonal a s akými výsledkami (ohrozenie, resp. spôsobená
ujma na zdraví).
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti:
- kto a akú zdravotnú starostlivosť poskytoval a ktoré ustanovenie osobitného zákona
porušil,
- aké lieky, liečivo alebo zdravotnícke pomôcky boli použité,
- aké boli následky na zdraví a ako sa prejavili, príp. u koľkých pacientov.
Ďalšie okolnosti podľa konkrétneho prípadu.
Neoprávnené zaobchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami:
Výroba liekov, liečiv alebo zdravotníckych pomôcok:
- kto tieto vyrobil, koľko ich vyrobil, kde sa nachádzajú,
- kto mu pritom pomáhal, kde a od koho si zadovážil suroviny,
- kde ich vyrobil a ako si zadovážil príslušné zariadenia na ich výrobu a za koľko,
- koľko na tom zarobil a ako naložil s finančnými prostriedkami.
Dovoz, vývoz, prevoz alebo preprava liekov, liečiv alebo zdravotníckych pomôcok:
- kto to vykonával, kto to sprostredkoval a kto mu v tom pomáhal,
- pri dovoze, kde to bolo vyložené,
- o aké lieky, liečivo alebo zdravotnícke pomôcky sa jednalo,
- pri vývoze, kde to vyviezol (krajina) a kde to vyložil,
- čo za túto činnosť získal,
- ktoré ustanovenia osobitného zákona porušil.
Pri kúpe, predaji, výmene, prechovávaní a zadovažovaní liekov, liečiv alebo zdravotníckych
pomôcok:
- kto kúpil, čo kúpil (lieky, liečivo alebo zdravotnícku pomôcku),
20

Viktoryová, J. Teória dokazovania. Bratislava, Akadémia PZ, 2006, s. 35. Viktoryová, J., Blatnický, J.: Teória
dokazovania – logika v dokazovaní. Bratislava, Akadémia PZ, 2015, s. 74–76, 83. Porada, V. a kol.:
Kriminalistika. Teória, metódy, metodológia. Plzeň, Aleš Čeněk, s. r. o., 2014, s. 132, 162.
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- od koho, odkiaľ a čo za to zaplatil,
- kto predal, čo predal, komu predal a za čo,
- čo vymenil, s kým vymenil, za čo vymenil a čo za to získal,
- kde uvedené veci prechovával, u koho a za čo,
- od koho a za čo si to zadovážil a čo za to získal alebo zaplatil,
- ak takúto činnosť sprostredkoval za čo a pre koho,
- kto a aké ustanovenia osobitného zákona porušil.
Ďalšie okolnosti podľa potreby a konkrétneho prípadu.
Falšovanie liekov a zdravotníckych pomôcok:
- od koho a pre koho zadovážil falšované lieky alebo falšovanú zdravotnícku pomôcku
a za čo,
- o aký liek alebo zdravotnícku pomôcku sa jednalo,
- u prechovávania kto ho o to požiadal a pre koho a za čo to prechovával,
- pre koho a za čo doviezol falšované lieky alebo zdravotnícku pomôcku,
- od koho, za čo a pre koho vyviezol, previezol alebo ponúkal alebo predal falšovaný liek
alebo zdravotnícku pomôcku,
- kto a ako falšoval alebo pozmenil totožnosť lieku, jeho označenie alebo uviedol nepravdivý
údaj o výrobcovi, držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku alebo krajine výroby,
- v čom spočívalo toto falšovanie, za čo to urobil, príp. pre koho,
- u zdravotníckej pomôcky a jej označenia, kto a za čo to urobil,
- aké nepravdivé údaje o výrobcovi, o posudzovaní zhody, o značke zhody, o notifikácii
zdravotníckej pomôcky alebo o krajine výroby vykonal, prečo, pre koho a čo za to získal,
- aké následky falšované lieky a zdravotnícke pomôcky mohli alebo spôsobili ich
užívateľom,
- ktoré ustanovenia osobitného zákona porušil.
Ďalšie okolnosti podľa konkrétneho prípadu a potreby.
Neoprávnené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym
účinkom:
- kto rozhodol a kto neoprávnene vyrobil, doviezol, vyviezol, previezol, ponúkol, predal
alebo inému poskytol alebo podal látku s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,
a čo za to získal,
- odkiaľ doviezol alebo kde vyviezol takýto produkt, a čo za to získal,
- komu poskytol alebo podal takéto látky,
- pre koho takú činnosť sprostredkoval a za čo,
- o aké látky sa jednalo a kde získal suroviny a kde to vyrobil, kto to vyrobil, kde sa
nachádzajú a čo za to získal,
- kto mu, príp. ako si, zabezpečil potrebné zariadenie na ich výrobu,
- ak to robil v súvislosti s organizovanou športovou činnosťou, pre koho to robil a čo za to
získal,
- aké účinky, resp. dôsledky to malo na užívateľov týchto látok,
- či tieto látky boli určené na liečebný alebo iný účel,
- ktoré ustanovenia osobitného zákona porušil.
Ďalšie okolnosti podľa potreby a konkrétneho prípadu.21
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Viktoryová, J., Straus, J. a kol. Vyšetrovanie. Bratislava, Akadémia PZ, 2015, s. 57, 58. Palarec, J.,
Viktoryová, J., Blatnický, J., Šimon, L., Vajzer, L.: VVÚ „Vyšetrovanie farmaceutickej trestnej činnosti“,
VÝSK. 232, 2017–2018.

30

Záver
Výskum v oblasti vyšetrovania farmaceutickej trestnej činnosti v súčasnosti pokračuje
v zmysle stanoveného harmonogramu úloh, analýzou a následným vypracovaním procesného
postupu v následnej etape vyšetrovania, ako aj zaoberaním sa problematikou súčinnosti
a spolupráce pri odhaľovaní a dokazovaní tejto trestnej činnosti. Všetky zhromaždené poznatky
budú poskytnuté k následnému využitiu trestno-procesnej praxi. Riešitelia vedecko-výskumnej
úlohy uvítajú každý podnet alebo informáciu, ktorá prispeje k skvalitneniu navrhovaného
modelu postupu vyšetrovania.
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NĚKOLIK POZNÁMEK K POUŽITÍ OPERATIVNĚ PÁTRACÍCH
PROSTŘEDKŮ SLUŽBOU KRIMINÁLNÍ POLICIE
A VYŠETŘOVÁNÍ
ZDENĚK DVOŘÁČEK
Abstrakt:
Při odhalování a prověřování skutečností majících znaky závažnějších trestných činů je
policejní orgán oprávněn používat operativně pátrací prostředky. Řešení těchto složitějších věcí
je podmíněno nejen odbornými znalostmi, ale i požadovanými zkušenostmi. K zefektivnění
činnosti policejních orgánů upozorňuji na některá pochybení, kterých se mohou při využívání
operativně pátracích prostředků dopustit.
Klíčová slova:
Služba kriminální policie a vyšetřování, operativně pátrací prostředky, předstíraný převod,
sledování osob a věcí, použití agenta
Abstract:
When revealing and verifying the facts having the characteristics of serious criminal acts, the
police authority is entitled to use operational and searching means. The complex cases
solution is subjected not only to expert knowledge but also to required experience. To
streamline the activities of police authorities, I pay attention to some mistakes, which they are
able to make when using operational and searching means.
Keywords:
Criminal Police and Investigation Service, operational and searching means, pretentious
transfer, monitoring of people and things, agent use.
Operativně pátrací prostředky
Operativně pátrací prostředky jsou po novele trestního řádu22 provedenou zákonem č. 265/2001
Sb. nedílnou součástí trestního řízení. Do té doby byly upraveny zákonem o policii.23 Zařazením
těchto prostředků do trestního řádu byl současně posunut dozor státního zástupce i na tyto
případy a tím zajištěna procesní využitelnost výsledků této činnosti v trestním řízení. Tímto
byla odstraněna dřívější pochybnost a nejasnost o důkazní využitelnosti výsledků této činnosti.
Trestní řád rozlišuje tyto operativně pátrací prostředky:
a) předstíraný převod,
b) sledování osob a věcí,
c) použití agenta.
Mezi tyto vyjmenované operativně pátrací prostředky nelze zařadit jiné prostředky, např. krycí
prostředky a zpravodajskou techniku ve smyslu zák. č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní
informační službě, ve znění pozdějších předpisů či podpůrné operativně pátrací prostředky
podle zákona o policii.

22

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád, „tr. řád“).
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o policii“, „zák.
o policii“).
23
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Operativně pátrací prostředky jsou nedílnou součástí a jedním z prvků operativně pátrací
činnosti využívaných v rámci zahájeného trestního řízení. Operativně pátrací činnost se
vyznačuje zvláštním uceleným systémem práce, který je utvářen soustavou uspořádaných a
vzájemně na sebe navazujících činností, úkonů a opatření, která určuje směr postupu
v jednotlivých případech.24 Spočívá v používání speciálních prostředků25, dalších úkonů a
opatření daných zákonem, v rámci postupu oprávněných policistů při získávání poznatků o
trestné činnosti převážně utajovaným způsobem. Směřuje k předcházení trestným činům,
vyhledávání, odhalování, objasňování a dokumentování skutečností nasvědčujících tomu, že
byl spáchán trestný čin a k plnění úkolů policejních orgánů v trestním řízení. V rámci tzv.
předprocesní a procesní činnosti jsou prováděna, v souladu s trestním řádem a dalšími právními
předpisy, opatření oprávněných policejních orgánů k získávání, shromažďování a prověřování
informací za účelem předcházení, odhalování a objasňování trestné činnosti, pátrání po
hledaných a nezvěstných osobách a věcných důkazech.
V Policii České republiky (dále jen „policie“) jsou k výkonu operativně pátrací činnosti
oprávněny vymezené útvary buď s celostátní působností nebo s působností v rámci krajských
ředitelství. Oprávněným policistou k využívání operativně pátrací činnosti je policista zařazený
v těchto útvarech.
Trestní řád upravuje operativně pátrací prostředky v postupu před zahájením trestního stíhání,
lze je rovněž použít po zahájení trestního stíhání v rámci vyšetřování, ale i po podání obžaloby
v řízení před soudem, pokud o jejich použití rozhodne předseda senátu soudu prvního stupně.
Policejní orgán může být k používání operativně pátracích prostředků pověřen policejním
prezidentem, jde-li o útvar policie.
V rámci mezinárodní policejní spolupráce, policie může na žádost zahraničního bezpečnostního
sboru použít (§ 91 zák. o policii):
a) podpůrné operativně pátrací prostředky, nebo
b) operativně pátrací prostředky.
Pokud to budou umožňovat podmínky, rozsah a způsob stanovený mezinárodní smlouvou,
může příslušník zahraničního bezpečnostního sboru vykonávat na území České republiky
oprávnění a povinnosti policisty (srov. § 92 odst. 1 zák. o policii).
Příslušníka zahraničního bezpečnostního sboru podle § 92 odst. 2 zák. o policii, lze se
souhlasem policejního prezidenta a příslušného orgánu cizího státu, za podmínek stanovených
zákonem o policii a trestním řádem, využít:
a) jako agenta,
b) k provedení předstíraného převodu,
c) ke sledování osob a věcí,
d) k použití zabezpečovací techniky,
e) k provedení zákroku proti pachatelům závažných trestných činů,
f) k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti při řešení mimořádných bezpečnostních situací,
g) k zajištění bezpečnosti chráněných prostor a objektů nebo osob chráněných podle zákona o
policii.
Při provádění těchto úkonů řídí policista určený policejním prezidentem činnost příslušníka
zahraničního bezpečnostního sboru a také za jeho činnost odpovídá (srov. § 92 odst. 6 zák. o
policii).
Používání operativně pátracích prostředků je možné jen v těch případech, nelze-li sledovaného
účelu dosáhnout jinak nebo by bylo jeho dosažení jiným způsobem podstatně ztížené. Nesmí
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Srov. DVOŘÁČEK, Z. a kol. Základy činnosti policejních služeb. Praha: Policejní akademie ČR, 2004, s. 51.
Rozumí se jimi operativně pátrací prostředky vymezené v § 158b odst. 1 tr. řádu a podpůrné operativně pátrací
prostředky vymezené v § 72 zák. o policii.
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jimi být sledován jiný zájem než získání skutečností důležitých pro trestní řízen (srov. § 158b
odst. 2 tr. řádu).
Výsledkem použití operativně pátracích prostředků mohou být zvukové, obrazové a jiné
záznamy, které lze, pokud byly získané v souladu s požadavky trestního řádu, použít jako
důkaz.
V souvislosti s použitím operativně pátracích prostředků do popředí vystupuje otázka ochrany
policistů, kteří vykonávají své činnosti jako agenti, provádí předstíraný převod či sledování
osob a věcí. K dílčímu řešení problému došlo vložením nového ustanovení § 102a tr. řádu.
Pokud bude vyslýchán policista jako svědek, který působil v trestném řízení jako agent,
prováděl předstíraný převod nebo se na použití těchto dvou prostředků podílel, výslech bude
prováděn jako svědka, jehož podoba a totožnost jsou utajeny. Stejná ochrana se v této
problematice vztahuje na policistu jiného státu. Výjimky z tohoto režimu, kdy lze výslech
provést, se vztahují na případy navržené státním zástupcem na základě vyjádření příslušného
ředitele bezpečnostního sboru za podmínek, že nehrozí újma na životě, zdraví a další služební
činnosti osoby. Mám za to, že zákonodárce vyřešil tímto způsobem problém částečně.
Zapomněl do výčtu chráněných osob zařadit policisty provádějící sledování, kteří pracují
v rizikovém prostředí organizovaného zločinu, přičemž jim hrozí odveta ze strany tohoto
prostředí. Na riziko prozrazení pravé totožnosti policistů, kteří pracovali pod krytím, došlo
dokonce i při jednání u soudu, jak upozorňuje Bačkovský.26 Soudce dokonce odtajnil identitu
policejního agenta.
Předstíraný převod (§ 158c tr. řádu)
Předstíraným převodem je podle trestního řádu předstírání koupě, prodeje nebo jiného způsobu
převodu předmětu plnění včetně převodu věci, k jejímuž držení je třeba zvláštní povolení, jejíž
držení je nepřípustné, která pochází z trestného činu, nebo která je určena ke spáchání trestného
činu.
Novela trestního řádu provedená zák. č. 265/2001 Sb., umožnila pověřeným policejním
orgánům provádět úkony v trestním řízení, jimiž se předstírá právní úkon, jehož účelem je
koupě, prodej nebo jiný způsob převodu předmětu plnění včetně převodu věci. V tomto případě
dochází k průlomu do zásady právní jistoty občanů spočívající v provádění úkonu na základě
práva, jinak je neplatný. V souvislosti s tímto převodem je neplatnost úkonu od samého počátku
dána dovoleným zásahem státu v zájmu odhalení a objasnění trestného činu.
Předstíraný převod je úkon prováděný zpravidla při opakovaných jednáních podezřelé osoby,
řízený většinou pověřeným policistou speciálního útvaru služby kriminální policie a
vyšetřování, kde iniciativu jednotlivých jednání a volbu dohodnutého plnění stanovuje osoba,
proti které se trestní řízení vede.
Předstíraný převod je možno realizovat v těch případech, kdy se vyžaduje k držení věci zvláštní
povolení. V praxi půjde např. o neoprávněnou výrobu a posléze obchodování s omamnými a
psychotropními látkami nebo jedy osobami z řad narkomanů či překupníků. Jiným případem je
nepřípustné držení věci, jimiž mohou být zakázané zbraně, bojové prostředky nebo výbušniny
anebo jakákoli věc pocházející z trestného činu, kterou např. má osoba v držení a je důležitá
pro trestní řízení, protože pachatel úmyslného trestného činu si ji třeba neoprávněně přisvojil.
Dále je to věc ke spáchání trestného činu určena, např. předmět k nedovolené výrobě
omamných a psychotropních látek nebo vysoce nebezpečných látek.
Podmínkou provedení tohoto úkonu je písemné povolení státního zástupce. Pokud věc nesnese
odkladu, lze předstíraný převod provést i bez tohoto povolení, povinností policejního orgánu je
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Srov. BAČKOVSKÝ, K. Reforma policie - co nového v trestním řízení. In Státní zastupitelství, 2009, roč. VII,
č. 1, s. 25-32.
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o povolení dodatečně požádat, a pokud je do 48 hodin neobdrží, musí prováděná předstíraného
převodu ukončit a získané informace nijak nepoužít.
Použití předstíraného převodu může být za určitých podmínek neodkladným a
neopakovatelným úkonem. Jestliže věc nesnese odkladu, je policejní orgán oprávněn provést
tento úkon, protože v pozdější době by se nemusely vyskytnout okolnosti, za kterých je možno
předstíraný převod provést.
O předstíraném převodu je třeba sepsat záznam a do 48 hodin doručit státnímu zástupci.
Záznam by měl zejména obsahovat:
a) označení oprávněného útvaru,
b) místo, čas a předmět plnění předstíraného převodu,
c) označení oprávněného policisty a osob zúčastněných na provádění předstíraného převodu,
d) v čem konkrétně předstíraný převod spočíval a co bylo jeho předmětem,
e) stručné vylíčení průběhu předstíraného převodu,
f) poučení osob zúčastněných na provedení předstíraného převodu,
g) způsob naložení s předmětem plnění.
V praxi se vyskytovaly případy, kdy tento úkon prováděl policejní orgán, který není
specializovaný na danou problematiku. Podle mého názoru se jedná o neodpovědný přístup
samotných policejních orgánů, které tento úkon prováděly, ale i jejich vedoucích pracovníků.
Provedení předstíraného převodu je náročné na síly a prostředky provádějícího útvaru.
Zpravidla nebude tento útvar schopný vlastními silami a prostředky dosáhnout účelu
sledovaného předstíraným převodem, tzn. dosáhnout převodu předmětu plnění takovým
způsobem, aby u této osoby nedošlo ke vzbuzení úmyslu spáchat trestný čin. Neuváženým
jednáním ze strany tohoto útvaru může dojít nejen ke zmaření vytyčeného cíle, ale v tom horším
případě k ohrožení zdraví či životů osob. Proto považuji za efektivní řešení, aby se tohoto úkolu
zmocnil vždy odborný útvar.
Protože lze považovat provádění předstíraného převodu za náročnou činnost, kdy koordinace
různých činností a úkonů vyžadují cílevědomý postup oprávněných policistů, považuji za
nezbytné provádět tento úkon jen se schváleným plánem, který bude zejména obsahovat:
a) předpokládaný cíl, kterého se má předstíraným převodem dosáhnout,
b) výstižný popis situace a okolností, které odůvodňují provedení předstíraného převodu,
c) způsob dokumentace předstíraného převodu,
d) způsob zajištění finančních prostředků nebo jiného předmětu plnění,
e) plán předpokládaného průběhu předstíraného převodu,
f) označení oprávněného policisty a osob zúčastněných na provádění předstíraného převodu,
g) zajištění součinnostních opatření s jednotlivými subjekty,
h) vyvození možných rizik a stanovení opatření k jejich omezení.
Jednotlivé činnosti, ale i věci použité nebo zajištěné v souvislosti s předstíraným převodem je
nutné dokumentovat. Oprávněný policista např. označí věc, která bude použita při úkonu a
zajistí její dokumentaci, aby mohla být později ztotožněna. Mají-li být předmětem plnění
bankovky, zadokumentují se jejich čísla.
V souvislosti s prováděním předstíraného převodu je třeba upozornit na některé nedostatky,
které se v praxi mohou vyskytnout. Policejní orgán, který provádí prověřování skutečností
nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, nesmí se rovněž podílet na skutkovém ději,
v jehož rámci je prováděn předstíraný převod.
Jiným nedostatkem může být tzv. policejní provokace. Jednání podezřelých osob v mnohých
případech víceméně k tomuto provokování přímo svádí. Bude proto velice záležet na
profesionálním umu každého policisty se s tímto negativním jevem vyrovnat. V řízení před
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soudem je zpravidla věnována velká pozornost odstranění pochybností o zákonném použití
tohoto prostředku s ohledem na možnou tzv. policejní provokaci. Policisté mohou plnit úkoly
v trestním řízení, tedy při prošetřování podezření z trestné činnosti, jedině na základě
trestněprávních předpisů a postupovat v jejich mezích. Žádný právní předpis neumožňuje, aby
policejní orgány iniciovaly jednání určité osoby směřující ke spáchání trestného činu. Stejné
stanovisko zaujali ve svém článku k policejní provokaci Sotolář, Púry a Woratschová27:
„…policejní orgány nemohou vystupovat z pozice orgánů stojících mimo službu a vně orgánů
činných v trestním řízení, tedy z pozice jakýchsi nezávislých „odborníků“. I v této situaci totiž
plní úkoly státu ve sféře postihu trestné činnosti a mohou tak činit pouze prostředky a způsoby
dovolenými právními předpisy (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 LPS)“. O policejní provokaci nepůjde
v těch případech, kdy opatřené důkazy svědčí o vůli pachatele spáchat trestný čin. Úmysl
pachatele spáchat trestný čin nesmí být vyvolán činností policejních orgánů, jejími aktivitami.28
Šlo by totiž o exces z jejich zákonem vymezené role, tedy o jednání nedovolené a tudíž
nezákonné. Policie může určitým způsobem (zpravidla zastřeným) reagovat na situaci, kdy
podezřelá osoba má již v úmyslu spáchat trestný čin.
S překročením policejních pravomocí vyvstává otázka trestnosti tzv. agentů-provokatérů.
K tomuto Sotolář, Púry a Woratschová uvádějí:29 „Pochybnosti o jejich trestní odpovědnosti
nevzbuzují případy, kdy překročili oprávnění vyplývající pro ně ze zákona nebo z povolení
soudce k jejich použití. Agent-provokatér je v zásadě trestně odpovědný za trestněprávně
postižitelný čin, jehož se dopustil“.
Názorným příkladem nezákonného využívání policejní provokace k získání důkazů a
východiskem pro posouzení této otázky jsou v judikatuře rozsudky Evropského soudu pro
lidská práva ve věcech Teixeira de Castro proti Portugalsku 30 a Ludwiga Luediho proti
Švýcarsku.31
V prvním případě (ve věci Teixeira de Castro) policisté v civilním oděvu kontaktovali muže
podezřelého z prodeje drog a požadovali zprostředkování koupě heroinu za účelem identifikace
jeho dodavatele. Muž podezřelý z prodeje po určitém váhání kontaktoval osobu (Teixeira de
Castro - posléze stěžovatele), který drogu obstaral. V době předávání drogy se policisté
identifikovali a prodejce heroinu zatkli. Evropský soud pro lidská práva dospěl k závěru, že
jednání policistů a výsledky takto získané zbavilo stěžovatele nenapravitelně práva
na spravedlivý proces. Právo na řádný chod spravedlnosti nemůže být obětován tomu co je
výhodné a veřejný zájem nemůže ospravedlnit použití důkazů získaných policejní provokací.
Ve stadiu předběžného vyšetřování, v zájmu odhalení trestné činnosti Úmluva32 nebrání použití
zdrojů, jako jsou např. policejní informátoři, což ve svém závěru Evropský soud pro lidská
práva připustil, jejich použití není ani v rozporu s Mezinárodním paktem o občanských a
politických právech.33
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Srov. SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., WORATSCHOVÁ, V. Posuzování policejní provokace. Trestně-právní revue,
2002, č. 11, s. 313.
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ale i protiústavní (srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 22. 6. 2000 sp. zn. III. ÚS 597/99, publikovaný pod č.
97 ve svazku 18 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).
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2002, č. 11, s. 321.
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Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci Ludwiga Luediho proti Švýcarsku ze dne 26. 5. 1992, č.j.
000124433/88.
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Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 5. 11. 1950, publikovaná pod č. 209/1992
Sb., ve znění pozdějších protokolů (čl. 6 odst. 1, čl. 6 odst. 3 písm. d).
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Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z r. 1966, publikovaný pod č.j. 120/1976 Sb. (čl. 14).
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Ve druhém případě (ve věci Ludwiga Luediho proti Švýcarsku) Evropský soud pro lidská práva
konstatoval, že účelnost nesmí převážit nad principy práva na spravedlivý proces. Policie svým
jednáním ovlivnila pachatele směrem spáchat trestný čin. V hlavním přelíčení pak došlo
k odmítnutí výslechu agenta jako svědka, následkem čehož byl Luedi i soud zbaven možnosti
zjistit, do jaké míry agent ovlivnil jednání Luediho při prodeji drog během jeho pobytu
v Německu. Toto jednání je dle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva nepřípustné a
v rozporu s právem na spravedlivý proces, protože bylo omezeno právo Luediho na obhajobu.
Ve shodě s výše uvedenými závěry Evropského soudu pro lidská práva je nález Ústavního
soudu ČR.34 Ústavní soud ČR ve svém závěru konstatoval, že státní moc reprezentovaná policií
ve skutečnosti vytvořila podmínky a navodila situaci se zjevnou snahou případný trestný čin
uskutečnit a dokonat. Policie nesmí iniciovat trestný čin, a pokud se tak stane, je takový čin
nejen protizákonný, ale i protiústavní. Rovněž tak ve shodě je i rozsudek Nejvyššího soudu
ČR,35 z něhož vyplývá, že pokud na základě takového jednání došlo ke stíhání pachatele a poté
jeho potrestání, jedná se pochybení orgánů činných v trestním řízení. Soud svůj závěr opřel o
literu ustanovení § 2 odst. 1 tr. řádu a čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, na jejichž
základě nikdo nemůže být stíhán jako obviněný jinak, než ze zákonných důvodů a způsobem,
který stanoví trestní řád.
Sledování osob a věcí (§ 158d tr. řádu)
Sledováním osob a věcí se podle § 158d odst. 1 rozumí získávání poznatků o osobách a věcech
prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky.
Technickými prostředky jsou takové prostředky, které umožňují provádět sledování a
dokumentovat tuto činnost. Pod tyto prostředky lze zařadit elektrotechnické, radiotechnické,
fototechnické, chemické, optické, mechanické a jiné technické prostředky a zařízení nebo jejich
soubory. Může se jednat o komerční prostředky, např. fotopřístroje, videokamery, dalekohledy
apod. nebo speciální prostředky pro skryté záznamy obrazu a zvuku. Současná doba umožňuje
pro podporu sledování využít nejmodernější technologie (GPS).
Sledování jinými prostředky spočívá v činnosti provádět sledování zejména vizuálním
pozorováním a pořizováním zvukových, obrazových a jiných záznamů (písemných nebo
datových) o pohybu sledované osoby nebo věci na místech veřejnosti přístupných.
Trestní řád stanoví, kdy lze sledování osob a věci použít
a) vede-li se trestní řízení o úmyslném trestném činu a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout
jinak, nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené,
b) pouze k získávání skutečností důležitých pro trestní řízení.
Práva a svobody osob lze omezit jen v míře nezbytně nutné.
Podmínky pro provádění sledování osob a věcí definuje trestní řád
1) sledování, při kterém je současně zaznamenáván průběh úkonu pořizováním zvukových,
obrazových nebo jiných záznamů, lze provést pouze na základě písemného povolení
státního zástupce (§ 158d odst. 2 tr. řádu),
2) sledování, kterým má být zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního
tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí
za použití technických prostředků, lze uskutečnit jen na základě předchozího povolení
soudce. Vstup do obydlí je možný pouze za účelem umístění technických prostředků (§
158d odst. 3 tr. řádu),
34
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svazku 9 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR.
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3) povolení není třeba, jde-li o neodkladné případy a nejde o případy uvedené v § 158 odst. 3
tr. řádu. Policejní orgán je však povinen o povolení bezodkladně dodatečně požádat a pokud
je do 48 hodin neobdrží, je povinen sledování ukončit, případný záznam zničit a informace,
které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít (§ 158d odst. 5 tr. řádu),
4) sledování lze provést bez příslušných povolení, pokud s tím výslovně souhlasí osoba, do
jejíž práv a svobod má být sledováním zasahováno. Při odvolání tohoto souhlasu se
sledování neprodleně zastaví (§ 158d odst. 6 tr. řádu).
Pokud policejní orgán při sledování zjistí, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je
povinen záznam s obsahem této komunikace zničit a poznatky, které se v této souvislosti
dozvěděl, nesmí nijak použít (§ 158d odst. 1 tr. řádu).
Oprávněný policista vyžaduje povolení ke sledování od státního zástupce nebo soudce na
základě písemné žádosti, ve které zejména uvede:
a) odůvodněné podezření na konkrétní trestnou činnost,
b) údaje o osobách či věcech, které mají být sledovány,
c) doba, po kterou má být sledování prováděno (nesmí být delší než šest měsíců).
Tato doba může být prodloužena na základě nové žádosti vždy nejvýše o šest měsíců.
Cílem sledování osob a věcí je získávání a dokumentování poznatků o trestné činnosti zájmové
osoby sledování. Dále se vychází z úkolů a cílů, které jsou uvedeny v povolení státního
zástupce nebo soudce, případně ve výslovném souhlasu toho, do jehož práv a svobod má být
sledováním zasahováno.
Poznatky o sledovaných osobách a věcech jsou získávány bezprostředně přímým vizuálním
pozorováním, tudíž jsou věrohodné a neopakovatelné, není třeba je prověřovat. Obrazové nebo
zvukové záznamy na nosných médiích, datové soubory, popř. jednotlivé zprávy ze sledování je
možné použít jako důkaz za předpokladu, že je k nim připojen protokol s náležitostmi
uvedenými v § 55 a 55a tr. řádu (srov. § 158d odst. 7 tr. řádu).
Záznamy, které neobsahují skutečnosti důležité pro trestní řízení, policejní orgán předepsaným
způsobem zničí. O způsobu zničení se sepíše protokol. V jiné trestní věci, než ve které bylo
sledování provedeno lze pořízené zvukové, obrazové nebo jiné záznamy s protokolem použít
jako důkaz, pouze vede-li se v této věci řízení o úmyslném trestném činu nebo se souhlasem
osoby, jejíž práva a svobody byly sledováním dotčeny (srov. § 158d odst. 10).
Trestní řád stanoví povinnost provozovatelům telekomunikační činnosti, jejich zaměstnancům
a jiným osobám podílejících se na provozování telekomunikační činnosti, stejně tak poště nebo
osobě provádějících dopravu zásilek, bezplatně poskytnout policejnímu orgánu provádějícímu
sledování podle jeho pokynů potřebnou součinnost, přitom se nemohou dovolávat povinnosti
mlčenlivosti (srov. § 158d odst. 9 tr. řádu).
Zavedením liberalizace pohybu osob přes vnitřní hranice států36 byla současně přijata společná
opatření zabraňující ohrožení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku z důvodu možného
zneužívání volného příhraničního pohybu ke kriminálním aktivitám. Jedním z takových úkonů
je sledování se zahraničním prvkem, nebo-li přeshraniční sledování. Výsledek tohoto sledování
na území druhého státu je za podmínky povolení příslušným zahraničním orgánem použitelný
jako důkaz v trestním řízení.
Podle ustanovení § 62 odst. 1 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci
v trestních věcech, ve znění pozdějších předpisů, mohou příslušníci policejních orgánů při
sledování vstoupit na území cizího státu a pokračovat ve sledování osoby a věcí i na tomto
36
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území. Naopak orgány cizího státu mohou při sledování vstoupit na území České republiky a
pokračovat zde ve sledování osoby a věcí (§ 63 odst. 1 zák. č. 104/2013 Sb.). Podmínkou
k uskutečnění tohoto druhu sledování je existence přijatých bilaterálních mezinárodních
smluv37 o policejní spolupráci s cizími státy, kterými jsou jak Česká republika, tak příslušné
orgány těchto státu vázány. Význam uvedených smluv s cizími státy je především boj
s přeshraniční kriminalitou v rámci mezinárodní policejní spolupráce.
Použití agenta (§ 158e tr. řádu)
Významným operativně pátracím prostředkem je použití agenta, který je využíván v případech
závažných, skutkově a právně složitých, kdy by bylo plnění úkolů v trestním řízení jiným
způsobem zřejmě neúčinné.
Použití agenta je omezeno na případy, kdy je vedeno trestní řízení pro zločin, na který zákon
stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, pro trestný čin
spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny aj. trestné činy (podrobnosti stanoví §
158e tr. řádu), je policejní orgán, pokud jím je útvar Policie ČR nebo Generální inspekce
bezpečnostních sborů, oprávněn použít agenta.
Oproti dvěma předcházejícím operativně pátracím prostředkům, kdy postačí k jejich použití
vedení trestního řízení pro jakýkoliv úmyslný trestný čin, jsou podmínky použití agenta
podstatně přísnější.
Policejní prezident pověřil prováděním úkonu použití agenta Policii České republiky speciální
útvar služby kriminální policie a vyšetřování, který používá agenta v rámci mezinárodní
spolupráce i v zahraničí, dále při využití příslušníka zahraničního bezpečnostního sboru jako
agenta, nebo podle mezinárodní smlouvy. Při tom spolupracuje se zahraničními bezpečnostními
sbory.
Agentem může být osoba speciálně vycvičená a proškolená na potírání té nejzávažnější trestné
činnosti, která bude zpravidla pracovat v prostředí organizovaného zločinu. Při plnění úkolů
vystupuje agent zpravidla konspirativně. Utajuje se jeho totožnost, služební poslání
a
veškerá příprava spojená s výcvikem. Za tím účelem a k jeho ochraně je možné (§ 158e odst. 2
tr. řádu):
a) vytvořit legendu o jiné osobní existenci a osobní údaje vyplývající z této legendy zavést do
informačních systémů provozovaných podle zvláštních zákonů,
b) provádět hospodářské činnosti, k jejichž vykonávání je třeba zvláštní oprávnění, povolení
či registrace,
c) zastírat příslušnost k Policii České republiky nebo Generální inspekci bezpečnostních
sborů.
Stávající úpravu vymezení osoby agenta považuji za nepraktickou. Pokud má být agentem (v
rámci Policie ČR) jen příslušník Policie České republiky, nemůže to vyhovovat potřebám praxe,
kdy v mnoha případech osobu v zájmovém prostředí by namísto policisty mnohem efektivněji
nahradila jiná osoba, která „zapadne“ do zájmového prostředí a bude snadněji získávat potřebné
poznatky. Fenyk38 poukazuje na omezení ve vymezení osoby agenta podle české právní úpravy,
dle kterého jím může být pouze policista, než je tomu např. oproti úpravě slovenské nebo
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německé, kdy jím může být třeba dobrovolník nebo najatá fyzická osoba, která není ve
služebním poměru.
V souvislosti se zastíráním totožnosti agenta mají orgány veřejné správy povinnost poskytovat
policii bez odkladu potřebnou součinnost (srov. § 158e odst. 3 tr. řádu.
Použití agenta povoluje na návrh státního zástupce vrchního státního zastupitelství soudce
vrchního soudu, v jehož obvodu je tento státní zástupce činný. Trestní řád nestanoví dobu
použití agenta. Činnost agenta lze povolit i opakovaně na základě nového návrhu. V povolení
musí být uvedeny podstatné skutečnosti, kterými jsou účel použití a doba, po kterou bude agent
použit, dále údaje umožňující identifikaci agenta. Ke sledování osob a věcí, včetně pořizování
obrazových, zvukových nebo jiných záznamů (§ 158d odst. 2 tr. řádu) a k provedení
předstíraného převodu (§ 158c tr. řádu) agent nepotřebuje další povolení.
V zájmu zabezpečení ochrany agenta a taktéž úspěšného odhalení a objasnění trestného činu by
bylo vhodné, aby okruh osob disponujících informacemi o použití agenta v určité trestní věci
byl minimální. Podle stávající právní úpravy dosud tomu tak není, protože v jedné věci jsou
nadále činní dva státní zástupci, dozorový provádějící dohled nad případem a dále státní
zástupce vrchního státního zastupitelství podávající návrh na povolení agenta. „Nejsem
přesvědčen o tom, že tato úprava je právě tím nejlepším řešením. Lze si totiž vůbec v praxi
představit situaci, kdy zákonnost úkonu, vyplývajícího z činnosti agenta, bude podléhat dvojí
(odlišné!) kontrole? Bylo by jistě zajímavé sledovat vývoj poté, kdy po nasazení agenta a
vyhodnocení jeho činnosti z hlediska důkazní hodnoty namítl obviněný nedostatky v agentem
provedených úkonech anebo v činnosti státního zástupce při použití agenta. Kdo by byl potom
příslušný v dozoru?“39 Podle mého názoru by bylo nejlepším řešením svěřit dozor v této záležitosti
vrchnímu státnímu zastupitelství, které by působilo jednak ve věci v prvním stupni jako orgán
dozoru v trestním řízení a současně i jako orgán kontrolní ve vztahu k agentovi.
Při plnění svých úkolů postupuje agent podle pokynů řídícího orgánu, k jejichž realizaci je
povinen volit způsobilé prostředky, jimiž však není jiným osobám způsobena újma na jejich
právech. Jiné povinnosti vyplývající ze zákona o policii, ale i ze zákona č. 361/2003 Sb.,40
nemá.
Státní zástupce je povinný sledovat, zda trvají důvody pro použití agenta a zda je jeho činnost
v souladu se zákonem. Za tím účelem je povinen vyžadovat od příslušného policejního orgánu
potřebné informace, které nejméně jednou za tři měsíce posuzuje, a v případě když pominou
důvody pro použití agenta, vydá pokyn k ukončení jeho činnosti. Policejní orgán je povinen
předložit státnímu zástupci záznam o výsledku použití agenta, který musí být vypracován tak,
aby nedošlo k vyzrazení jeho činnosti (srov. § 158e odst. 7 tr. řádu).
Agent může plnit úkoly i mimo území našeho státu. Podmínkou jeho použití je objasňování
skutku, který by jinak byl v České republice trestným činem. O vyslání agenta do zahraničí na
základě žádosti zahraničního bezpečnostního sboru a po vydání povolení soudce vrchního
soudu rozhoduje policejní prezident nebo ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
(srov. § 60 odst. 1 a 7 zák. č. 104/2013 Sb.), pokud nestanoví vyhlášená mezinárodní smlouva
jinak.
Trestní zákoník v § 363, v ustanovení o beztrestnosti agenta, vymezuje pozitivně beztrestnost
agenta v případě, kdy se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo organizovanou
zločineckou skupinu podporuje. Poté není pro trestný čin účasti na organizované zločinecké
skupině podle § 361 odst. 1, 2 tr. zákoníku trestný, jestliže se takového činu dopustil s cílem
odhalit pachatele trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny anebo
jejímu spáchání předejít. V § 312c odst. 2 tr. zákoníku jsou vyjmenované trestné činy, pro které
39
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není trestný agent, který se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny nebo některou
takovou skupinu podporuje. Beztrestným se nestává agent, který organizovanou zločineckou
skupinu nebo organizovanou skupinu založil nebo zosnoval nebo je vedoucím činitelem nebo
představitelem organizované zločinecké skupiny (§ 363 odst. 3 tr. zákoníku).
Cíl použití agenta
Cílem použití agenta je získávat a dokumentovat skutečnosti důležité pro trestní řízení, které
jsou vymezeny v § 89 odst. 1 tr. řádu, pokud nelze sledovaného účelu dosáhnout jinak, nebo by
bylo jeho dosažení podstatně ztížené. Veškerá činnost bude zpravidla směřovat k vyhledání
důkazů důležitých pro trestní řízení. K této činnosti bude agent volit legálně dostupné
prostředky, včetně dalších operativně pátracích a podpůrných operativně pátracích prostředků.
Agent jednak sám vyhledává důkazní prostředky např. při sledování osob a věcí a taktéž se
podílí na jejich opatřování tím, že oznamuje policejnímu orgánu možné zdroje důkazů např.
místo, kde by se měla určitá věc nacházet, který ji následně zajišťuje a uchovává pro potřeby
trestního řízení.
Závěr
Současná právní úprava použití operativně pátracích prostředků je dostatečná, nejsou větší
potíže při výkladu zákona. Jednotlivé instituty jsou srozumitelné a efektivní. Procesní úkony
pak zajišťují úspěšný postup při práci policejních orgánů.
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ZPŘESNĚNÍ MOLEKULÁRNÍ STRUKTURY HEROINU V ROZTOKU
FAGAN PATRIKa*, KRÁLÍK FRANTIŠEKa, KUCHAŘ MARTINb,
SETNIČKA VLADIMÍRa
Abstrakt:
Heroin stále patří mezi často zneužívané tvrdé drogy. Pro detailní pochopení účinku
a metabolizmu této látky v lidském organizmu hraje klíčovou roli znalost jeho prostorové
struktury v roztoku, tedy nejlépe za podmínek blízkých in vivo. Heroin vykazuje optickou
aktivitu, a proto lze pro strukturní analýzu využít citlivých metod chiroptické spektroskopie.
Hlavním cílem této práce bylo zpřesnit již publikované výsledky molekulární struktury heroinu
v roztoku. Bylo využito vibračního a elektronového cirkulárního dichroismu, infračervené
a ultrafialové absorpční spektroskopie. Experimentální výsledky byly doplněny o ab initio
výpočty. Byly nalezeny stabilní konformery heroinu a provedena interpretace spekter.
Výsledná simulovaná a experimentální spektra vykazují velmi dobrou shodu, což umožnilo
detailněji popsat strukturu heroinu na úrovni blízké atomárnímu rozlišení.
Klíčová slova:
heroin, strukturní analýza, cirkulární dichroismus, ab initio výpočty, konformace
Abstract:
Heroin is still one of the often abused hard drugs. Knowledge of the spatial structure in solution
(the best in vivo condition) plays a main role for a detailed understanding of the effect and
metabolism of this substance in the human body. Because heroin is optically active, it’s possible
to use sensitive methods of chiroptical spectroscopy for the structural analysis. The main goal
of this work was to improve the published results of the molecular structure of heroin in the
solution. Vibrational and electronic circular dichroism, all supported by conventional infrared
and ultraviolet absorption spectroscopy were applied. The experimental results were
supplemented by ab initio calculations. The stable heroin conformers have been found
and the interpretation of the spectra was performed. Very good agreement between simulated
and experimental spectra was achieved and the structure of heroin in the solution at the atomic
level was described more detailed.
Keywords:
heroin, structural analysis, circular dichroism, ab initio calculation, conformation
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Úvod
V dnešním světě je zneužívání drog neustále se zvyšujícím problémem, který má velmi často
fatální následky. Heroin ((5α,6α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diol
diacetát), který je předmětem této studie, se řadí mezi tzv. tvrdé drogy, ze kterých je jednou
z nejčastěji užívaných látek1-3. Heroin patří do skupiny derivátů morfinu a jedná
se o krystalickou látku nahořklé chuti4. Z této skupiny je nejčastěji užívanou drogou v Evropské
unii1. Základem pro jeho syntézu je morfin, jenž se získává izolací z opia (zaschlé mléčné
šťávy), které je vyměšováno narušenými nezralými makovicemi některých druhů máku. V roce
2015 se dle statistik podařilo na území Evropské unie zadržet 4,5 tuny (v Turecku a Norsku pak
8,4 tun) heroinu, oproti předchozímu roku se jedná o pokles zadrženého množství. Podle
statistik z téhož roku se čistota zadrženého heroinu pohybovala nejčastěji mezi 18–33 %, což
je naopak nárůst oproti předchozím rokům1,2. Vzhledem k tomu, že vzrůstá čistota zadržených
vzorků, lze předpokládat ze strany distributorů trend převážet heroin ve vyšší kvalitě, což
umožní převážet menší množství a následné ředění probíhá až po transportu. Reálné vzorky
heroinu pak obsahují různé typy příměsí (adulterantů), které jsou přidávány pro zvýšení zisku
distributora. Tyto příměsi mohou být organické (léčivé substance) či anorganické látky a velmi
často mají velmi negativní vliv na zdraví dlouhodobých uživatelů.
V současné době se pro strukturní a konformační analýzu látek nejčastěji využívá
rentgenostrukturní (X-Ray) analýza5. Tato metoda nám poskytuje informace o struktuře látek
vyskytujících se v pevné fázi a je tedy třeba studované látky převést do krystalické podoby, což
bývá velmi často experimentálně i časově náročné a ne všechny látky je možné do této formy
převést6. Struktura biologicky aktivních látek (mezi které se řadí i heroin) v pevné fázi (X-Ray
analýza) bývá velmi často rozdílná od struktury, kterou tyto látky zaujímají ve svém
fyziologickém prostředí.
Pro studium strukturních vlastností chirálních látek v roztoku jsou velmi účinným nástrojem
metody chiroptické spektroskopie. Ty jsou založeny na specifické interakci lineárně či kruhově
polarizovaného záření s těmito látkami7. Jev, který při použití těchto metod nastává, se nazývá
cirkulární dichroismus a jedná se o rozdílnou míru absorpce levotočivě a pravotočivě kruhově
polarizovaného záření chirální molekulou. Rozdíl mezi metodou vibračního (VCD)
a elektronového cirkulárního dichroismu (ECD) spočívá v oblasti spektra budícího kruhově
polarizovaného záření7. V případě použití infračervené (IR) oblasti je metoda označována jako
VCD a jsou pozorovány přechody mezi vibračními stavy molekul, zatímco v oblasti ultrafialové
a viditelné (UV-VIS) je metoda nazývána ECD a pozorujeme zde elektronové přechody
molekul. Pro vznik signálu v ECD musí molekula obsahovat opticky aktivní chromofor,
zatímco ve VCD se projevují jednotlivé funkční skupiny prostřednictvím specifických
vibračních módů, což poskytuje větší množství dobře lokalizovatelných pásů a tato metoda
je tudíž obvykle citlivější k prostorovému uspořádání molekuly7.
Metody chiroptické spektroskopie ve spojení s kvantově chemickými výpočty tvoří velmi
účinný nástroj, nejen pro zjišťování absolutní konfigurace, ale také pro detailní strukturní
analýzu chirálních látek mnohdy až na úrovni atomárního rozlišení. Díky kvantově chemickým
výpočtům lze simulovat spektra jednotlivých konformerů různými metodami, která jsou
následně porovnávána se spektry experimentálními, a na základě jejich shody lze spolehlivě
charakterizovat vnitřní uspořádání molekuly.
Cílem této práce bylo zpřesnění struktury molekuly heroinu ve formě báze vyskytujícího
se v roztoku, která byla již publikována v literatuře8. Pro studium bylo i v tomto případě využito
metod VCD a ECD, které byly doplněny o konvenční metody IR a UV absorpční spektroskopie.
Byly využity kvantově chemické výpočty, které oproti minulé studii využily pokročilejších a
přesnějších funkcionálů a bází, které jsou sice výpočetně náročnější a zaberou mnohem více
počítačového času, avšak obvykle poskytují spolehlivější výsledky. Následně probíhala
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simulace příslušných spekter, jejich porovnání s experimentem, určení míry shody a detailní
interpretace spekter a struktury.
EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Materiály
Standard heroinu o farmaceutické čistotě (> 99 %) ve formě volné báze byl syntetizován
z farmaceuticky čistého morfinu v laboratoři BAFA VŠCHT Praha. Jeho rozpouštění pro
spektrální analýzu probíhalo v plně deuterovaném chloroformu (CDCl3, min. 99,8 % D), který
byl zakoupen od firmy ISOSAR GmbH (Saarbrücken, Německo). Výsledná koncentrace
v roztoku byla 20 g·l-1.
Instrumentace
Pro měření VCD a IR absorpčních spekter byl v této práci použit spektrometr s Fourierovou
transformací IFS-66/S (Bruker, Německo), který je vybaven VCD/IRRAS modulem PMA 37
(Bruker, Německo)9. Spektra byla měřena s rozlišením 4 cm-1 v kyvetě typu A145 (Bruker,
Německo). Pro měření byla použita okna z KBr s distanční teflonovou fólií tloušťky 100 μm.
K měření ECD byl použit spektrometr J-815 (Jasco, Japonsko). Měření probíhalo s rychlostí
skenování 100 nm·min-1, s dobou odpovědi 1 s, standardní citlivostí tj. 100 mdeg a rozlišením
0,1 nm. Pro měření bylo využito křemenné kyvety (Starna, Velká Británie) s optickou dráhou
10 µm.
Kvantově chemické výpočty
Jako základní výchozí model struktury heroinu byla použita geometrie získaná
z krystalografické studie (Obr. 1).

Obr. 1: Struktura heroinu s označením atomů a významných dihedrálních úhlů α1–α4.
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Pro prvotní optimalizaci geometrie molekuly heroinu bylo vygenerováno 81 startovních
geometrií, které vznikly systematickým otáčením dihedrálních úhlů α1–α4 (Obr. 1). Tyto
startovní geometrie byly následně optimalizovány na HF/6-31++G** úrovni, a to se zahrnutím
vlivu rozpouštědla prostřednictvím modelu polarizovatelného kontinua. V dřívější studii byla
pro následné reoptimalizace využita pokročilejší DFT metoda na úrovni
B3LYP/6-311++G**(cit.8). V této studii byla pro zpřesnění prostorové struktury provedena
reoptimalizace na úrovni cam-B3LYP/aug-cc-pvdz. Na stejné úrovni byly simulovány také
spektra ECD a UV. Spektra VCD a IR pak byla simulována na úrovni B3LYP/6-311++G**.
Spektra váženého průměru (výše zmíněných metod) nalezených stabilních konformerů byla
vypočtena na základě Boltzmannova rozdělení za využití energie volné entalpie při teplotě
298 K. Výpočty byly prováděny sadou programů Gaussian 09 na superpočítači Altix (VŠCHT
Praha) a za pomoci virtuální organizace Metacentrum na počítačových clusterech v Brně
a v Jihlavě. Pro porovnání simulovaných a experimentálních spekter bylo využito programu
CDSpecTech jenž využívá, k určení optimálního škálovacího faktoru a ke kvantifikaci shody
algoritmu indexu podobnosti10.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Konformační analýza heroinu
Pomocí kvantově chemických výpočtů, za využití výše zmíněných podmínek, byly nalezeny 4
stabilní konformery heroinu vyskytující se v roztoku (Obr. 2), což je o jeden konformer více,
než bylo popsáno v předchozí studii. V té bylo pro optimalizaci struktury využito nižší úrovně
výpočtu8. I v tomto případě se ukázalo, že skeletální část molekuly tvořená cykly je značně
rigidní. Získané výsledky ukazují, že hlavním rozdílem mezi jednotlivými konformery je, stejně
jako v minulé studii, orientace acetylových skupin (porovnání dihedrálních úhlů α1–α4 v Tab.
I)8. Jednotlivé dihedrální úhly zaujímají vždy prakticky jen dvě hodnoty (Tab. I). V případě
úhlů α1 a α4 jsou to polohy 180 a 180°. U úhlu α2 72 a -85° a u úhlu α3 pak -77 a -141°. Zatímco
v minulé studii byla acetylová skupina na aromatickém jádru rigidní a vykazovala jen jednu
orientaci, za využití vyšší úrovně teorie se ukazuje, že se tato skupina vyskytuje ve dvou
orientacích (Tab. I)8.
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Tab. 1: Relativní energie, relativní zastoupení a hodnoty významných dihedrálních úhlů čtyř
nalezených stabilních konformerů molekuly heroinu ve formě báze v roztoku.
konformer

∆H [kJ/mol]

I
II
III
IV

0
1,1
2,2
3,3

relativní
zastoupení*
[%]
44
28
17
11

dihedrální úhel [°]
α1

α2

α3

α4

-177
178
-176
177

72
-86
71
-84

-77
-77
-141
-142

180
-180
180
-180

* Relativní zastoupení bylo spočteno pro teplotu 298 K na základě energie volné entalpie pomocí Boltzmannova
rozdělení.

Na základě volné entalpie ΔH bylo vypočteno rovnovážné procentuální zastoupení konformerů
(Tab. I). Bylo zjištěno, že při teplotě 298 K jsou v roztoku nejvíce zastoupeny konformery I (44
%) a II (28 %). Tyto konformery mají shodnou hodnotu dihedrálního úhlu α3. Ke stabilizaci
struktury těchto dvou konformerů nejspíše přispívá slabá vodíková interakce, kde vzdálenost
vodíkového (na uhlíku č. 14) a kyslíkového (atom č. 2) atomu (Obr. 1) je ~ 2,4 Å.
Spektrální analýza heroinu
Následně byla pro všechny 4 nalezené energeticky výhodné konformery simulována spektra
VCD a ECD, která byla doplněna o konveční IR a UV absorpční spektra. Pro každou metodu
pak bylo ze spekter jednotlivých konformerů na základě Boltzmannova rozdělení vypočteno
spektrum váženého průměru, které představuje výsledné teoretické spektrum a to bylo
porovnáváno s experimentem. Pro vizualizaci IR spekter a spekter VCD byla dle zvyklostí
využita Lorentzova profilová funkce, pro spektra ECD a UV pak funkce Gaussova.
IR spektra jednotlivých konformerů (Obr. 3A) mají velmi podobný průběh, což svědčí o nízké
citlivosti této metody ke změně vnitřní struktury. Spektra se mezi sebou liší jen v některých
pásech a to pouze malým posunem maxim či změnou intenzit. V průměrném spektru (Obr. 3B)
bylo predikováno 12 pásů, které se nacházejí také ve spektru experimentálním (Obr. 3C).
Průběh obou spekter je velmi podobný. Pomocí programu CDSpecTech byl určen optimální
škálovací faktor 0,99 (Obr. 4A), jenž řeší nesrovnalosti v poloze jednotlivých pásů, vzniklé
například kvůli anharmonicitě při výpočtu. Při použití tohoto škálovacího faktoru bylo
dosaženo faktoru podobnosti spekter 0,94, což svědčí o jejich velmi dobré shodě. Díky tomu
umožnily ab initio výpočty spolehlivě přiřadit jednotlivé vibrační módy k příslušným pásům
(Tab. II).
Rozdíly mezi experimentálním a simulovaným spektrem jsou např. v pásech č. 1 a 2 (jenž náleží
valenční vibraci C=O skupiny). Ty nejsou v experimentálním spektru zcela rozlišeny jako je
tomu v případě výpočtu, což je nejspíše zapříčiněno rozlišením samotného stroje, či zde může
docházet k solvatačním efektům. V experimentálním spektru lze pozorovat pásy č. 9 a 11, které
se skládají vždy ze dvou pásů, avšak v experimentu se jeví jako pás jeden.
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Obr. 3: Simulovaná (B3LYP/6-311++G**) IR spektra čtyř stabilních konformerů heroinu
báze v roztoku (A; konformer I - červeně, konformer II - modře, konformer III - hnědě,
konformer IV - černě), spektrum jejich váženého průměru (B) a spektrum experimentální (C).
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Obr. 4: Grafy znázorňující podobnost vůči škálovacímu faktoru získanou pomocí programu
CDSpecTech pro simulovaná a experimentální IR (A), VCD (B), UV (C) a ECD (D) spektra
heroinu báze v roztoku.
Následně byla simulována spektra VCD (Obr. 5). Spektra jednotlivých konformerů (Obr. 5A)
mají značně odlišný průběh, což svědčí o citlivosti chiroptických metod na prostorovou
strukturu. Spektra jednotlivých konformerů se liší především o oblasti valenčních vibrací C=O
skupin (~ 1760 cm-1), kde např. konformer I má u vyšších vlnočtů pozitivní a u nižších vlnočtů
negativní pás, kdežto v případě konformeru II v této oblasti pozorujeme dva negativní pásy. Ve
výsledném průměrném spektru (Obr. 5B) pak vzhledem k zastoupení jednotlivých konformerů
pozorujeme u vyšších vlnočtů pozitivní a u nižších vlnočtů negativní pás. Spektra konformerů
se pak dále výrazně liší v oblasti 1310–1010 cm-1, kde se nachází především deformační vibrace
alifatických částí molekul a CH3-CO skupin. Například pás číslo 7 je v případě konformeru I a
III (stejný dihedrální úhel α1, α2 a α4) negativní, zatímco u konformeru II a IV (stejný dihedrální
úhel α1, α2 a α4) je pozitivní.
Spektrum váženého průměru (Obr. 5B) má velmi podobný průběh jako spektrum
experimentální (Obr. 5C) a při použití škálovacího faktoru 0,99 bylo dosaženo faktoru
podobnosti 0,61, což je dle autorů CDSpecTech dostatečná hodnota nejen pro stanovení
absolutní konfigurace, ale také pro zjištění prostorové struktury. Tato hodnota je výrazně vyšší
oproti hodnotě, která byla získána v předešlé studii8. Spektra mají velmi dobrou shodu
především v případě pásů č. 1–14 (1500–950 cm-1). V této oblasti se nachází především
skeletální vibrace molekuly a již lze o této oblasti hovořit jako o oblasti otisku prstu. Zatímco
jednotlivé konformery mají v oblasti vibrací C=O skupin (~ 1760 cm-1) velmi odlišný průběh,
experimentální spektrum zde poskytuje jen velmi slabý signál, a to pravděpodobně z důvodu
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vzájemného couplingu C=O módů jednotlivých konformerů za současného snížení poměru
signálu/šumu (S/N), což znesnadňuje porovnání této oblasti.
Tab. 2: Porovnání poloh pásů vypočteného (B3LYP/6-311++G**) a experimentálního IR
spektra heroinu báze a přiřazení jednotlivých vibrací s označením příslušných pásů.
pás č.

simulované spektrum
[cm-1]

experimentální spektrum
[cm-1]

1
2
3
4
5

1779
1750
1631
1511
1457

1762
1740
1625
1495
1453

6

1388

1374

7
8

1240
1202

9

1163

10

1107

11

1057

12

1017

1243
1198
1174
1157
1102
1059
1038
1017

typ vibrace
ν (C=O), Ar1
ν (C=O), alif2
ν (C=C), Ar
ν (C=C), Ar
δ (CH), CH3-CO-C
δ (CH), CH3-CO-OAr
δ (CH) CH3-CO
δ (CH)
δ (CH), CH3-CO
δ (CH), CH3-CO
δ (CH), CH3-CO
kombinované

ν-valenční vibrace, δ-deformační vibrace, 1karboxylová skupina připojena na uhlík č. 27, 2karboxylová skupina
připojena na uhlík č. 14 (Obr. 1)

Dále byla simulována UV absorpční spektra (Obr. 6). Spektra jednotlivých konformerů (Obr.
6A) mají velmi podobný průběh a výrazně se neliší ani intenzitou pásů ani polohou jejich
maxim a jednotlivé konformery od se prakticky nelze rozlišit. Tento fakt opět potvrzuje,
že konvenční absorpční metody jsou na změny prostorové struktury méně citlivé než metody
chiroptické spektroskopie. Při použití škálovacího faktoru 1.14 bylo dosaženo faktoru
podobnosti 0,94, což svědčí o velmi dobré shodě mezi spektrem experimentálním (Obr. 6C)
a simulovaným (Obr. 6B).

52

Obr. 5: Simulovaná (B3LYP/6-311++G**) spektra VCD čtyř stabilních konformerů heroinu
báze v roztoku (A; konformer I - červeně, konformer II - modře, konformer III - hnědě,
konformer IV - černě), spektrum jejich váženého průměru (B) a spektrum experimentální (C).
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Obr. 6: Simulovaná (cam-B3LYP/aug-cc-pvdz) UV spektra čtyř stabilních konformerů
heroinu báze v roztoku (A; konformer I - červeně, konformer II - modře,
konformer III - hnědě, konformer IV - černě), spektrum jejich váženého průměru (B)
a spektrum experimentální (C).
Poté byla simulována také spektra ECD (Obr. 7). Spektra konformerů I a III (stejný dihedrální
úhel α1, α2 a α4) mají velmi podobný průběh (Obr. 7A) a nelze je od sebe prakticky odlišit.
Stejná situace je také v případě spekter konformerů II a IV (stejný dihedrální úhel α1, α2 a α4).
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Ve spektrech konformerů I a III lze pozorovat dva pozitivní pásy 207 a 226 nm a jeden negativní
pás při 214 nm.

Obr. 7: Simulovaná (cam-B3LYP/aug-cc-pvdz) spektra ECD čtyř stabilních konformerů
heroinu báze v roztoku (A; konformer I - červeně, konformer II - modře,
konformer III - hnědě, konformer IV - černě), spektrum jejich váženého průměru (B)
a spektrum experimentální (C).
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Tyto pásy jsou projevem kombinací π → π* a n → π* elektronových přechodů. Do značné míry
jsou tyto přechody ovlivněny (Obr. 8) také elektronovým přechodem z nejvyššího obsazeného
molekulového orbitalu (HOMO) do nejnižšího neobsazeného molekulového orbitalu (LUMO).
Spektra konformerů II a IV se pak vyznačují negativním pásem 245 nm (projev π → π*
elektronového přechodu) a pozitivním pásem 224 nm (kombinace π → π* a n → π* přechodu).
Tento pás je také z velké části ovlivněn elektronovým přechodem HOMO  LUMO. Spektrum
váženého průměru (Obr. 7B) bylo vynásobeno škálovacím faktorem 1,07 a porovnáno se
spektrem experimentálním (Obr. 7C) s dosažením faktoru podobnosti 0,87. Ten je v tomto
případě o poznání vyšší než v předchozí studii8. V experimentálním spektru pozorujeme
negativní pás 284 nm, který je ve spektru simulovaném posunut k nižší vlnové délce (262 nm)
a pozitivní pás 244 nm (v simulovaném spektru 241 nm). V experimentálním spektru lze
očekávat v oblasti pod 220 nm další negativní pás, což koreluje s výpočtem. Do oblasti pod 220
nm se nepodařilo experiment uskutečnit z důvodu vysoké absorpce samotného rozpouštědla a
vzniku spektrálních artefaktů.

Obr. 8: Nejvyšší obsazený molekulový orbital (vlevo) a nejnižší neobsazený molekulový
orbital (vpravo) heroinu (konformer I) simulovaném na úrovni cam-B3LYP/aug-cc-pvdz.
Závěr
Byla provedena konformační analýza za využití DFT výpočtů na úrovni cam-B3LYP/aug-ccpvdz, díky čemuž byly nalezeny čtyři stabilní konformery molekuly heroinu vyskytující se
v roztoku. Za využití vyšší úrovně výpočtů bylo nalezeno o jeden konformer více než v předešlé
studii8. Na základě Bolztmannova rozdělení bylo zjištěno následující relativní rovnovážné
zastoupení: konformer I - 44 %, konformer II - 28 %, konformer III - 17 % a
konformer IV - 11 %. Dle předpokladu bylo i v tomto případě zjištěno, že část molekuly
tvořená cykly je značně rigidní. V minulé studii výsledky ukazovaly, že značně rigidní je také
acetylová skupina připojená k aromatickému jádru. Tato skupina při využití vyšší úrovně
výpočtů zaujímá především dvě orientace. Dvě orientace zaujímá také acetylová skupina
připojená k alifatické části molekuly.
Porovnání simulovaných spekter se spektry experimentálními vykazuje velmi dobrou shodu a
při porovnání faktorů podobnosti bylo oproti minulé studii dosaženo výrazně lepších výsledků.
Díky využití DFT simulací na vyšší úrovni bylo možno detailněji a přesněji popsat prostorovou
strukturu molekuly heroinu v roztoku a to až na atomární úrovni. Dále pak tyto výpočty
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umožnily detailně interpretovat jednotlivá spektra. Tyto výsledky mohou do budoucna sloužit
jako podklad pro další studie zabývající se především účinkem, metabolizmem, distribucí a
transportem této látky v organizmu.
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NIGERIJSKÉ PODVODY Z POHLEDU SOUČASNOSTI
JIŘÍ HRUŠKA
Abstrakt:
Autor se v předkládaném příspěvku zaměřil na v současné době aktuální způsob páchání
trestného činu podvodu podle § 209 TZ, prostřednictvím něhož mohou pachatelé bez rizika
jejich odhalení způsobit škodu v řádech statisíc Kč. Za tímto účelem autor nejprve provedl
charakteristiku nigerijských podvodů s ohledem na jednotlivé dílčí aspekty a následně
analyzoval tři vybrané případy z policejní praxe, na nichž názorně popsal, jakým způsobem
k této trestné činnosti ze strany pachatelů dochází.
Klíčová slova:
Modus operandi, podvod, emailová komunikace, sociální inženýrství, internet, trestný čin
Abstract:
The author of the submitted paper focused on the now actual way of committing a fraud crime
under § 209 of the Penal Code, through which criminals can cause damages in the hundreds of
thousands of CZK without risk of detection their identity. For this purpose, the author
performed characterization of 419 scams with concentration on elemental aspects of this crime
and subsequently analyzed three selected cases of police practice in which illustratively
described how this crime is committed.
Keywords:
Modus operandi, scam, fraud, email comunication, social engineering, internet, crime
Úvod
Tématem tohoto příspěvku je zamyšlení se nad specifickým druhem trestného činu podvodu ve
smyslu § 209 TZ, který je svoji povahou poměrně jednoduchý, avšak vykazuje navzdory tomu
značnou invenci ze strany jeho autorů (pachatelů). Tímto jednáním jsou tzv. nigerijské
podvody, které jsou zejména v zahraničních zdrojích také označovány jako advanced fee
scheme, Fifo´s fraud. Detrit-Buffalo scam, black money scam, 4-1-9 scam. Nejznámější a
nejčastěji používané mezinárodní označení je advance fee fraud a 419 scam.41, 42
Ač takový druh podvodného jednání původně spočívající v hromadném rozesílání tzv.
nigerijských dopisů lze považovat za značně archaický modus operandi pachatele, zažívá
41

Srov. Příchod hackerů: nigerijský scam „419“. Dostupné na Worůd Wide Web. [cit. dne 5.3.2018]
https://www.root.cz/clanky/prichod-hackeru-nigerijsky-scam-419/
42
Criminal Code Act (chapter 77/ Laws of the Federation of Nigeria 1990)
Chapter 38 – Obtaining Property by false pretences; Cheating
§ 418 nigerijského trestního zákona
Vymezuje pojem – false pretence (český ekvivalent – uvádění v omyl)
§ 419 nigerijského trestního zákona
Obsahuje skutkovou podstatu trestného činu podvodu
Any person who by any false pretence, and with intent to defraud, obtains from any other person anything capable
of being stolen, or induces any other person to deliver to nay person anything capable of being stolen, is guilty of
a felony, and is liable to imprisonment for three years. If the thing is of one thousand naira or upwards, he is
liable to imprisonment for seven years. It is immaterial that the thing is obtained or its delivery is induced through
the medium of a contract induced by the false pretence. The offender cannot be arrested without warrant unless
found committing the offence.
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v současnosti v souvislosti s každodenním používáním informačních technologií prakticky ve
všech oblastech lidské činnosti, včetně té volnočasové, výrazné oživení. Vzhledem
k nezanedbatelnému nápadu této trestné činnosti, způsobení poměrně značných škod a
skutkově zajímavým případům by tento druh podvodu neměl zůstat bez povšimnutí, proto jsem
se rozhodl jej v předkládaném příspěvku pokud možno komplexně postihnout a poukázat
především na aktuální trendy v jeho páchání.
V souvislosti s modernizací společnosti prodělalo předmětné protiprávní jednání postupný
vývoj od původní listinné podoby – poštou zasílané dopisy v 80. a 90. letech 20. století, přes
faxem zasílané zprávy z počátku 21. století až k současné podobě využívající prostředí internetu
k hromadnému rozesílání podvodných emailů do celého světa. Tyto jsou jakožto nevyžádaná
pošta označovány za spam. Obecně lze toto protiprávní jednání charakterizovat jako podvodný
email o poplatku, jelikož poškozený díky vidině snadného zisku vyhoví požadavku pachatele
na zaplacení plateb souvisejících s uskutečněním přislíbeného transferu finančních prostředků.
Do těchto plateb jsou zahrnuty i údajné úplatky určené státním úředníkům, případná daňová
povinnost a další pachatelem vymyšlené poplatky. Požadavek na zaplacení finančních
prostředků v podobě administrativních poplatků je pachatelem tohoto trestného činu
prezentován jako nezbytná podmínka pro uskutečnění přislíbené transakce.
Pachatelé za účelem toho, aby se podvodné emaily jevily co nejvíce přesvědčivé a věrohodné,
v nich konstruují smyšlené příběhy, které souvisí s nedávnými (aktuálními) politickými
(například pád diktátorského režimu), ekonomickými, náboženskými, ekologickými a
finančními událostmi.
Dominantní podíl na dokonání trestného činu nese sám poškozený, který se v důsledku své
neopatrnosti, bezmezné důvěry hraničící až s naivitou, dopouští takových přešlapů, kterých
bych se v běžném obchodním či sociálním styku až na výjimky nedopustil. Lákavá nabídka
uspokojení rozličných lidských potřeb ze strany pachatele v čele s možností lehce nabytého
majetku jej za využití poznatků sociálního inženýrství vystaví situaci, kterou není schopen
každý jedinec adekvátně a odpovědně vyhodnotit.
Uvedená trestná činnost se vyznačuje poměrně vysokou latencí, neboť mnohdy poškozený
souhlasí s nabídkou pachatele podílet se na činnosti, kterou pakliže nelze označit přímo za
trestnou, lze bezesporu považovat za protiprávní (viz níže). V takovém případě nelze proto
očekávat, že by poškozené osoby podávaly trestní oznámení na pachatele zmíněné trestné
činnosti.
1. Původ tzv. nigerijských dopisů
V odborné literatuře43 se uvádí, že první dochovaná zmínka o tomto druhu podvodného jednání
pochází z knihy Eugéna Françoise Vidocqa zakladatele francouzské Sureté s názvem Les
Voleurs (Vlci), která byla vydána v roce 1836, v níž zmiňuje tzv. dopis z Jeruzaléma, který
byl obdobou dříve se vyskytujícího tzv. španělského vězně. Jedná se o podvodný text, jenž
vznikl ve Francii na konci 18. století. V těchto dopisech, které lze bez nadsázky označit za
přímé předchůdce nigerijských dopisů, jsou obsaženy příběhy odehrávající se za období Velké
francouzské revoluce. Jsou zde popisovány příběhy pánů v nesnázích a jejich sluhů, kteří, ač
prchající před velkými událostmi francouzské revoluce, se snaží pomocí příjemce dopisu,
údajně „jediného důvěryhodného člověka“, získat poklad.
Tzv. Španělský vězeň spočíval v tom, že příjemci bylo důvěrně sdělováno, že odesílatel zná
bohatou (vzdáleně příbuznou) osobu, která byla uvězněna ve Španělsku pod falešným jménem.
Ze závažných důvodů nemůže vězeň odhalit svou identitu, a tak se musí o získání peněz na jeho
43

Joana HADJITHOMAS & Khalil JOREIGE – Still In Need To Apologize. Dostupné na World Wide Web [cit.
dne 1.3.2018] https://fotografestival.cz/2017/event/joana-hadjithomas-khalil-joreige
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propuštění podílet právě odesílatel dopisu, samozřejmě výměnou za obrovskou odměnu, o
kterou se s příjemcem dopisu rozdělí, pokud mu tento poskytne finance potřebné na podplacení
stráží ve vězení.
Oproti tzv. španělskému vězni není v nigerijských dopisech vězněna osoba, ale peníze (dědictví
či finanční obnos blokovaný z nějakého důvodu kdesi v zahraničí).
Tyto dopisy známé jako tzv. španělský vězeň pochází dokonce již z 16. století a tzv. dopis
z Jeruzaléma se po Francouzské revoluci objevil na konci 18. století ve Francii. Označení
druhého z nich vychází ze skutečnosti, že většina podvodníků byla uvězněna v blízkosti Paříže
ve věznici Bicêtre, která se částečně nacházela v „rue de Jerusalem“ (Jeruzalémské ulici).
Za důležitý společný jmenovatel prvopočátku tohoto podvodného jednání lze označit
skutečnost, že tento typ podvodů se objevoval v určitých historických okamžicích, což
umocňovalo jejich autentičnost a zcela jistě přispělo k vyšší míře úspěšnosti ve vztahu k jejich
příjemcům.
V ČR se popisovaný typ podvodného jednání objevil až někdy po roce 1995, kdy byl tento druh
dopisů určen různým podnikatelským subjektům. V té době byly však ještě doručovány běžnou
poštou, psány byly ručně a byly opatřeny razítkem poštovního úřadu Republiky Nigerie.
2. Podstata (obsah) tzv. nigerijských dopisů
Tradiční legenda podvodných emailů spočívá v tom, že
 cizinec se prohlašuje za pozůstalého po osobě, která zahynula v průběhu místních
občanských nepokojů nebo se stala obětí regionálního válečného konfliktu a současná
politická situace neumožňuje odesilateli disponovat s finančními prostředky, které má
uloženy na účtu zemřelého příbuzného v zahraničí. Cizinec se proto obrací na českého
adresáta s požadavkem na poskytnutí údajů o jeho účtu k převodu finančních prostředků
ze zahraničí do ČR. Adresátovi je přislíbeno, že mu část získaných finančních
prostředků přenechá cizinec jako provizi (10-30%).
 Cizinec tvrdí adresátovi, že je bankovním úředníkem, jenž má možnost přesunout
finanční prostředky z účtu zemřelé osoby s tím, že na účtu se nachází finanční
prostředky bez pohybu již po dobu několika let a hrozí zde nebezpečí, že
v nadcházejícím období dojde k jejich převodu ve prospěch banky. Odesílatel
upozorňuje na to, že on jakožto státní úředník nesmí vlastnit bankovní účet v zahraničí,
a z toho důvodu se obrací na adresáta s tím, aby mu tento poskytl informace o jeho
bankovním účtu, na který by bylo možné převést finanční prostředky z tohoto „spícího“
konta.
 Cizinec se prostřednictvím emailu prohlašuje za advokáta, který vykonává správu
dědictví po zemřelé osobě, která nemá v zahraničí žádné příbuzné. Odesilatel se proto
obrací na adresáta s tím, že jeho příjmení je totožné s příjmením zemřelého, načež mu
navrhuje, že tohoto prohlásí za jediného dědice zemřelé osoby, a proto mu bude část
dědictví převedena na účet. Za tímto účelem od něj požaduje identifikační údaje (osobní
údaje) a údaje k jeho účtu.
V případě legend uvedených pod body 2 a 3 se jedná o případy, které se vyznačují právě
značnou mírou latence, neboť příjemce podvodného dopisu (emailu) se účastnil na trestném
nebo protiprávním jednání, a proto se nemohl obrátit s trestním oznámením na orgány činné
v trestním řízení.
Výše uvedené legendy, jsou veřejnosti natolik známé, že pachatelé byli nuceni se uchýlit
k jiným taktikám, které vyústily v pestrou plejádu scénářů, z nichž některé přesahují samotný
rámec nigerijských podvodů, a jedná se proto o samostatný typ podvodného jednání. Mezi tato
související podvodná jednání lze zařadit například často zmiňovaný CEO fraud, problematiku
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binárních opcí, Bait and switch fraud (timeshore resale scam), Microsoft scams a další. Tyto
však nebudou dále blíže charakterizovány, neboť nejsou předmětem předkládaného příspěvku.
Vedle značné invence autorů podvodných emailů nelze přehlédnout ani sociální a
psychologickou stránku tohoto protiprávního jednání, jelikož pachatel musí prostřednictvím
podvodného emailu přesvědčit někoho, koho neviděl a ani nezná, a nejspíš nikdy neuvidí,
takovým způsobem, aby mu tato neznámá osoba zaplatila spoustu peněz. V této souvislosti je
často skloňován pojem sociální inženýrství (social engineering).
Sociální inženýrství44 se objevuje ve dvou významech. Jednak jde o praktickou
společenskovědní disciplínu, která na základě vědeckých poznatků vytváří pravidla pro
dosažení společenských změn. Druhý význam tohoto pojmu se objevuje v souvislosti
s kybernetickou trestnou činností. Všechny techniky sociálního inženýrství jsou založeny na
specifických způsobech lidského rozhodování známých jako kognitivní chyby úsudku. Tyto
jsou způsobeny nedokonalostí lidského mozku. Pachatel podvodného jednání předmětného
typu útočí na nejslabší článek systému, který zde představuje člověk. Pachatel může pomocí
specifické přípravy a psychologické manipulace ovlivnit některá rozhodnutí člověka (příjemce
emailu), aby tento provedl konkrétní činnost, kterou by za jiných okolností nevykonal.
Poškozený v důsledku toho může proto důvěřovat informacím obsaženým v podvodném emailu
a jednat dle pokynů pachatele.
Poté, co je podvodný email doručen do emailové schránky konkrétní osoby - příjemce a tento
jej nesmaže, ale naopak otevře a přečte si jej, může v určitých případech být následkem
psychologický efekt spočívající v tom, že se adresát začne cítit jako PŘÍJEMCE (osoba
odesílatelem oslovená). Zmíněný efekt s sebou přináší i jakýsi pocit důležitosti, což může
výrazně ovlivnit racionální uvažování dané osoby a v konečném důsledku výrazně přispět
k úspěšnému dokonání tohoto trestného činu. Jde však pouze o iluzi příjemce, neboť podvodné
emaily jsou rozesílány neurčitému okruhu osob po celém světě. Pachatelova snaha spočívá
právě v tom, aby příjemce dopisu měl z jeho obsahu takový pocit, že nebyl vybrán náhodně, ale
naopak byl pečlivě hledán nebo odesílateli někým doporučen.
Zajímavý je psychologický úhel pohledu Johna45 na uvedený typ podvodů, neboť podle něj vše
tkví v problému falešných poplachů. Podstatou je skutečnost, že „přesvědčit kavku, aby
pustila chlup, dá práci. Nesmí si proto dopisovat s příliš mnoha lidmi, z nichž nakonec nic
nekápne.“ Podle této formule totiž největšího zisku dosáhne internetový útočník rozesílající
nigerijské dopisy, které jsou natolik hloupé, že po prvním oslovení přijde jen mizivé procento
odpovědí. Tímto způsobem se vyřeší problém s náklady, které jsou spojeny s dopisováním.
Hloupá nabídka umožňuje odfiltrovat lidi schopné racionálního uvažování, kteří by po dlouhé
a pracné korespondenci nakonec odmítli peníze poslat. Při respektování tohoto modelu
zůstanou jen ti nejnaivnější z naivních a šance na zisku prospěchu pachateli se tím zvýší.
V podobném duchu je zřejmě konstruován asi zatím nejbizarnější nigerijský dopis o
nigerijském astronautovi, který se ztratil ve vesmíru, a pro něhož je pořádána sbírka, aby se
mohl vrátit zpátky domů na zem.46
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Blíže srov. Sociální inženýrství. Dostupné na World Wide Web [cit. dne 5.3.2018]
https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/doporuceni/2486-socialni-inzenyrstvi/
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Blíže srov. Tajemství nigerijských podvodů. Dostupné na World Wide Web [cit. dne 5.3.2018]
https://psychologie.cz/tajemstvi-nigerijskych-dopisu/
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Nejbizarnější internetový podvod: Nigerijský astronaut se ztratil ve vesmíru, potřebuje 3 miliony dolarů. Prosím,
pomozte mu! Dostupné na World Wide Web [cit. dne 28.2.2018]
https://mediahub.cz/komunikace/911430-nejbizarnejsi-internetovy-podvod-nigerijsky-astronaut-se-ztratil-vevesmiru-potrebuje-3-miliony-dolaru-prosim-pomozte-mu
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3. Kriminalistická charakteristika nigerijských podvodů
I.
Způsob provedení – modus operandi
Vzhledem k tomu, že tento způsob páchání trestného činu podvodu je, jak jsem již v úvodu
předestřel, značně různorodý, lze na základě shodných znaků jednotlivých variant nigerijských
podvodů v současnosti se vyskytujících, uvažovat o následující klasifikaci dle způsobu
provedení. Kritériem pro takové dělení je především stanovení druhu potřeby, která má být u
osloveného příjemce uspokojována.
Na základě několika tuzemských a současně i zahraničních pramenů se dá uvažovat o
následujících typech47:
 Acquisition fraud
Jedná se o velmi aktuální a značně specifický typ páchání nigerijských podvodů, jejichž
podstatou je oslovení osob, které disponují ochrannou známkou EU, jejíž platnost je 10
let. Standardně šest měsíců před vypršením platnosti jejího zápisu písemně informuje
úřad EUIPO majitele, jeho zástupce nebo kteréhokoli jiného držitele zapsaného práva o
tom, že začala běžet lhůta pro obnovu zápisu. Informace o ochranných známkách EU,
včetně doby jejich platnosti, jsou dostupné široké veřejnosti v elektronické podobě (na
stránkách úřadu EUIPO). Pachatel na základě těchto informací osloví majitele, jeho
zástupce nebo kteréhokoli jiného držitele zapsaného práva v časovém předstihu,
vydávaje se za úřad EUIPO. Poškozený následně provede platbu v domnění, že se jedná
o skutečný obnovující poplatek, na účet uvedený v podvodném emailu.48
 Employment scam
V tomto případě nejprve pachatel zmapuje trh práce v dané zemi a preference osob práci
hledajících, následně buď sám uveřejní inzerát, na který se mu poté hlásí žadatelé o
práci, nebo odpoví na inzerát zájemce o zaměstnání umístěný na některém z
„pracovních“ portálů. Následující průběh tohoto jednání spočívá v nabídce „skvěle
placené práce v zahraničí“, která je však podmíněna vyřízením nejrůznějších dokladů a
povolení, za které je však nezbytné zaplatit různé související poplatky.
 Lottery scam
Jedná se o spam zaslaný do emailové schránky, který oslovuje příjemce s tím, že se
tento stal výhercem v soutěži spočívající zejména v náhodném výběru emailové adresy
náležející oslovenému příjemci. Tvrzení příjemce, že se žádné loterie nebo soutěže
neúčastnil, je mnohdy vyvráceno odkazem na údajnou předchozí komunikaci příjemce
se společností pořádající tuto loterii nebo soutěž.
 Scholarship scam
Na internetu jsou dostupné mnohé nabídky možností studia v zahraničí, za jejichž
pomoci pachatelé lákají mladé lidi, potažmo jejich rodiče usilující nechat své děti
studovat na prestižní zahraniční vysoké škole, k využití takové nabídky. S touto
předstíranou nabídkou jsou opět spojeny nesmyslné vymyšlené poplatky.
 Auction/product scam
Podstatou tohoto jednání je buď koupě zboží od prodávajícího (následná platba
pachatelem prostřednictvím šeku – viz níže), anebo prodej zboží pachatelem
47

Z důvodu internacionálního charakteru tohoto podvodného jednání jsem se rozhodl zachovat anglické
názvosloví, podle něhož je možné k daným typům podvodů vyhledat další bližší informace prostřednictvím
internetu.
Blíže například Red Alert On Scam. Dostupné na World Wide Web [cit. dne 15.2.2018]
https://efccnigeria.org/efcc/images/Red%20Alert%20on%20Scam.pdf
48
Dne 28. 2. 2018 proběhlo setkání se zástupci Europolu na celorepublikové úrovni s vybranými útvary PČR se
zaměřením na předmětnou problematiku. Důvodem tohoto pracovního setkání byla především skutečnost, že cca
70-80% vylákaných plateb bylo odesláno na účty zřízené bankami v České republice.
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(„výhodná“ koupě především vozidla a nejčastěji z Velké Británie, které předchází
nejprve provedení platby kupujícím, který následně marně čeká na dodání zaplaceného
zboží). Uvedené praktiky byly zaznamenány na portálu www.mobile.de a eBayi.
Obdobný průběh byl vysledován i v případě nabídek neexistujícího zboží
v internetových aukcích.
Crude oil/mineral resources sales scam
Podvodný email nabízí jeho příjemci možnost „výhodné“ investice do komodit, kterými
jsou surová ropa, ropné produkty (zejména nafta a benzín), drahé kameny apod. Cenová
nabídka za dané komodity se nachází daleko pod jejich skutečnou hodnotou, za níž jsou
běžně obchodovány. Pachatel může žádat příjemce emailu i o pomoc při prodeji
cenných mincí, lodních zásilek apod.
Inheritance scam
Tradiční model podvodného jednání spočívající v oslovení příjemce, kterému je
nabízena pachatelem možnost stát se majitelem části pozůstalosti osoby, jež dědice
nemá (viz výše).
Date scam
Poměrně častý způsob páchání tohoto podvodného jednání, s nímž se lze setkat v praxi
orgánů činných v trestním řízení. Většinou se jedná o cílený útok na konkrétní osobu,
s níž se pachatel seznámí buď prostřednictvím sociální sítě (např. Facebook) nebo se
jedná o reakci na inzerát osoby, která se chce seznámit, a za tímto účelem hledá partnera
přes různé zejména bezplatné seznamovací portály (poškozený sám o sobě poskytne
informace a tyto uveřejní na internetu). Za již tradiční lze považovat především legendu
o americkém veteránovi, který se v daný čas nachází na vojenské misi v Nigerii, Libyi,
Maroku, příp. jiné vzdálené destinaci obdobného charakteru. Tam se nebohý voják
dostane do problémů, je uvězněn nebo vážně zraněn apod., načež žádá svou milou o
finanční prostředky, proto aby se dostal z daných problémů a mohl za ní přiletět do ČR,
přičemž jí přislíbí zapůjčené finanční prostředky následně vrátit. Samozřejmě existuje i
varianta tohoto typu podvodu orientovaná na mužskou část populace.
Boiler room fraud
V tomto případě se jedná také o velmi aktuální modus operandi pachatele, který
vydávaje se za odborníka v oblasti investic, kontaktuje vytipované movitější osoby a
tyto láká na možnost značného zisku. Pachatelé mají profesionálně zpracovány
internetové stránky svých fiktivních společností, které nejsou nikde registrovány a ani
ve skutečnosti neexistují. Jedná se o značně sofistikovaný způsob páchání předmětné
trestné činnosti.49
Charity scam
Také v tomto případě se jedná o poměrně známý způsob, jak od poškozených získat
relativně snadno peníze. V souvislosti s některou přírodní katastrofou, šířící se nemocí
v rozvojové zemi apod. je založena „nadace“, která má za pomoci příspěvků od dárců
údajně přispět k řešení vzniklé situace (např. úhrada lékařských receptů, poskytnutí
stravy, zajištění ubytování, přikrývek apod.).
Contract scam/funds transfer
Také jedna z tradičních legend, která je již nastíněna výše, a na základě níž má dojít
k uskutečnění platby ze zahraniční na účet poškozené osoby, pokud tato odešle pachateli
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Blíže srov. Cracking Down On Boiler Room Fraud – Self Defense Tactics To Fight Off The Crooks. Dostupné
na World Wide Web [cit. dne 15.2.2018].
https://www.forbes.com/sites/bartastor/2017/09/09/cracking-down-on-boiler-room-fraud-self-defense-tactics-tofight-off-the-crooks/#19f7c3e927ec
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své bankovní údaje a uhradí nezbytné „neexistující“ poplatky s převodem finanční
částky spojené. Jakmile poškozený přistoupí na požadavky pachatele, slíbený finanční
obnos již nikdy neuvidí.
V nejobecnější rovině lze rozlišovat mezi dvěma základními typy nigerijských podvodů, a to
podle toho jakým způsobem byl veden útok na příjemce podvodného emailu:
 nevyžádaný spam doručený do emailové schránky náhodně vybrané osoby,
 cílené jednání pachatele, které navazuje na prvotní aktivní jednání příjemce, který
uveřejnil své osobní informace v prostředí internetu, a to buď za účelem se s někým
seznámit, z důvodu hledání vhodného zaměstnání, či s úmyslem prodeje jím nabízené
věci.
Samotnému podvodnému jednání podle druhé varianty předchází analýza možné oběti,
na kterou je následně útok veden.
Schéma nigerijského podvodu lze dále blíže rozlišovat podle míry aktivity příjemce emailu,
může se proto jednat o tyto následující dvě situace:
 příjemce je vyzván odesílatelem (pachatelem) k činnosti - uskutečnění platby (plateb)
za účelem uhrazení domnělých poplatků různého druhu,
 příjemce je v rámci komunikace s pachatelem pozván na osobní často obchodní
návštěvu dané exotické destinace50, jedná se o pozvání kvůli uzavření domnělého
obchodu nebo proto, aby se adresát sám přesvědčil o tom, že se nejedná o podvodné
jednání. Pokud se oslovená osoba rozhodla odcestovat do dané země, stala se poté obětí
únosu a následně bylo po jejích příbuzných požadováno výkupné za její propuštění. Dle
některých odhadů51 mělo být mezi lety 1992-1995 takto v této souvislosti v Nigerii
zavražděno více jak 15 osob. Zmíněné schéma bylo ze strany pachatelů využíváno dříve,
v současnosti již nelze pokládat za aktuální.
Do jisté míry obdobou druhé výše uvedené varianty jsou tzv. čínské dopisy a balíčky
spočívající v tom, že se tyto skutečně jeví jako seriózní nabídka práce, neboť působí
více propracovaně. Osoba (poškozený) je opět pozván, tentokrát do Číny, k prohlídce
továrny a uzavření obchodu přímo na místě. „Pachatelé“ se nabídnou zajistit
poškozenému hotel, eventuálně i další služby. Poškozený však sám nese veškeré
náklady s návštěvou související, včetně obstarání nějakých „drobných“ dárků
(pozorností) „hostiteli“, které jsou v podobných případech považovány za běžné.
Uvedený typ podvodného jednání je téměř nepostižitelný, neboť se celý scénář jeví jako
skutečné obchodní jednání, které však bohužel nepřineslo požadovaný výsledek
poškozenému.52
Úspěšnost podvodných emailů se podle některých odhadů53 v roce 2006 pohybovala dle kolem
1%. Na 500 rozeslaných podvodných emailů, měli údajně pachatelé obdržet od adresátů
přibližně 7 odpovědí s tím, že u každé odpovědi se předpokládala až 70% šance, že poškozená
osoba pošle peníze na účet pachatele. Podle Nespěšného54 je však úspěšnost nigerijských
podvodů výrazně nižší. Ve svém článku, na který odkazuji pod čarou, uvádí, že jen jeden dopis
50

Srov. NESPĚŠNÝ, D. Informační technologie – úskalí a pasti? (3. díl). Dermatologie v praxi, 2010, č. 4(1), s.
64.
51
Srov. Příchod hackerů: nigerijský scam „419“. Dostupné na Worůd Wide Web. [cit. dne 5.3.2018]
https://www.root.cz/clanky/prichod-hackeru-nigerijsky-scam-419/
52
Srov. Finanční podvody na internetu. Dostupné na World Wide Web [cit. dne 1.3.2018]
https://www.mesec.cz/clanky/financni-podvody-na-internetu/
53
Srov. Příchod hackerů: nigerijský scam „419“. Dostupné na Worůd Wide Web. [cit. dne 5.3.2018]
https://www.root.cz/clanky/prichod-hackeru-nigerijsky-scam-419/
54
Srov. NESPĚŠNÝ, D. Informační technologie – úskalí a pasti? (3. díl). Dermatologie v praxi, 2010, č. 4(1), s.
64.
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z tisíce je údajně úspěšný. Změnu optiky na samotnou otázku efektivity nigerijských podvodů,
pokud jde o počet osob, které pachateli odepíšou, přinesl psychologický náhled prezentovaný
výše.
Proto, aby podvodné jednání působilo co nejvíc věrohodně, pošle mnohdy pachatel
poškozenému emailem dokument, který má prokázat, že došlo ke skutečnému odeslání
slíbených peněz ze zahraničí, ač tomu tak ve skutečnosti není.
Samotný průběh platby realizovaný poškozenou osobou lze považovat za nevysledovatelný,
neboť za tímto účelem jsou využívány na podkladě instrukcí od pachatelů peněžní služby
Western Union nebo MoneyGram. Odeslané peníze pak může na zahraniční pobočce
vyzvednout kdokoli, kdo disponuje potřebnými údaji. V případě, že jsou tímto způsobem
finanční prostředky poškozenými do zahraničí poslány, je zcela vyloučena možnost, že se
poškozeným ještě někdy vrátí.
Jelikož podvodné emaily mířící do ČR ze zahraničí, jsou vyhotoveny zejména v anglickém
jazyce, jsou proto poměrně zdařilé a bez pravopisných nepřesností. Jinak je tomu v případě, že
je podvodný email byl přeložen do českého jazyka. Děje se tak zejména za využití
internetových překladačů, což se odráží v jazykovém zpracování, které již na první pohled
obsahuje gramatické nepřesnosti (viz níže).
Haló, mé jméno je Kahn, pracuji s loterijní spolecností ve Velké Británii. Chci, abys mi pomáhat
při obchodní transakci, se jedná o nevyžádaný loterijní fond v souctu 1,896,064.00 GBP.
Prosím, dejte mi vedet, pokud máte zájem. Ujištuji vás, že tato dohoda je zcela bez rizika. Veselé
Vánoce
Mr. Kahn55
Při páchání tohoto typu podvodného jednání je pachateli poměrně často zneužíván platební
prostředek v podobě šeku. Objevuje se zde několik variant od využívání falešných
(padělaných) šeků, které jsou odhaleny v okamžiku, kdy je odmítne banka proplatit, přes použití
pravých šeků, které nejsou kryté nebo jsou odcizené. Banka takový šek může přijmout a
předkladateli (poškozenému) šek proplatit v hotovosti nebo mu připsat částku na jeho účet.
Pachatel v takovém případě vystaví šek na vyšší částku, než je původně smluvená, a posléze
žádá po poškozeném navrácení přeplatku. Pokud byly poškozenému peníze bankou vyplaceny,
ztrácí tento svou ostražitost a na žádost pachatele mu zmiňovaný přebytek peněz obvykle pošle
zpět nejčastěji za využití služby Western Union, tudíž zcela bez možnosti dostat finanční
prostředky zpět. Podstata věci tkví v tom, že pokud banka následně po proplacení šeku zjistí,
že předložený šek byl nekrytý, začne po osobě (poškozeném), které šek proplatila, požadovat
vrácení celé vyplacené částky včetně poplatků.56
S obdobnou variantou se v posledních pár letech potýkali v USA, kde pachatelé za použití
nekrytých šeků odčerpávali částky uložené na IOLTA účtech (Interest on Lawyers Trust
Accounts), které musí mít povinně zřízeny společnosti poskytující právní služby. Cíl tohoto
opatření (zavedení IOLTA programu) spočíval ve zprůhlednění financování právních služeb ze
strany klientů, čímž má být umožněn přístup ke spravedlnosti i pro jedince a rodiny žijící na
hranici chudoby. Jinými slovy IOLTA program má zabránit nedůvodnému navyšování nákladů
klientům ze strany společností poskytujících právní služby. 57 Pachatelé nejprve předstírají
zájem o poskytnutí právních služeb, za které platí předem prostřednictvím nekrytých šeků.
55

Jedná se o autentický text nigerijského dopisu z roku 2016 extrahovaný z trestního spisu. Osoba, které byl tento
email doručen do emailové schránky, na něj nereagovala a podala v této věci trestní oznámení na neznámého
pachatele.
56
Srov. Pozor na padělané šeky! Dostupné na World Wide Web [cit . dne 2.3.2018]
https://www.mesec.cz/clanky/pozor-na-padelane-seky/
57
Srov. The Nigerian Scam (IOLTA program). Dostupné na Worůd Wide Web. [cit. dne 2.3.2018]
https://www.scribd.com/document/295758191/The-Nigerian-Scam
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Následně pachatelé osloví společnosti poskytující právní služby, že právní pomoc již nadále
nepotřebují a požadují zaslat dříve složené finanční prostředky zpět. Poté co jim jsou peníze
vráceny, banka zjistí, že použité šeky nebyly kryté a požaduje vrácení peněz po advokátních
kancelářích.
Za účelem rozesílání podvodných emailů jsou využívány freemailové adresy, takové které lze
založit na některých internetových serverech bezplatně (např. www.mail.com58) a bez
požadavku udání osobních údajů nebo bez nutnosti ověřit správnost zadaných osobních údajů
osoby, která si takovou emailovou adresu a schránku zřizuje. Známé jsou domény jako
například @usa.com, @financier.com, @official.com apod.
II.
Pachatelé
Podvodné emaily nejsou rozesílány pouze z Nigerie, ale i z jiných afrických zemí (JAR, Togo,
Senegal, Zimbabwe, Sierra Leone, Pobřeží Slonoviny, Angola apod.), které se na předmětnou
trestnou činnost specializují. V současnosti lze zaznamenat totožnou iniciativu pocházející
z asijských zemí (např. Čína). Už zdaleka se nejedná o jednotlivce, kteří ze svého obydlí či
internetových kaváren rozesílají podvodné emaily do celého světa. Naopak se předpokládá, že
ve výše uvedených zemích existují centrály vybavené moderní IT, z nichž pachatelé rozesílají
podvodné emaily do celého světa.
Za účelem páchání této trestné činnosti mají pachatelé k dispozici nejrůznější podvržené
doklady, falešné cestovní pasy, ID, šeky, licence, výherní certifikáty, osvědčení, úřední
potvrzení, úmrtní listy, celní dokumenty, vysokoškolské diplomy apod.
Předmětná trestná činnost je také charakteristická zachováním vysoké míry anonymity
pachatele, který se v rámci emailové komunikace nachází mimo ČR a vystupuje pod
smyšlenou identitou. V případě telefonických hovorů využívají pachatelé anonymní
předplacené SIM karty znemožňující jejich odhalení.
Na trestné činnosti se v některých případech účastní tzv. bílí koně (pro ně se v anglickém
jazyce vžilo označení mules nebo arrow). Tito lidé bývají nalákáni inzercí slibující zajímavou
a jednoduchou práci, která spočívá pouze v založení účtu u banky a občasném přeposlání
finančních prostředků, které jim na zmíněný účet dojdou, a to z ČR do zahraničí za využití
služby Western Union.
III.
Oběti
Přesně ohraničenou skupinu cílových osob, na kterou se pachatelé zaměřují prostřednictvím
podvodných emailů, nelze stanovit. Obecně lze konstatovat, že náchylnější k reakci na
podvodné emaily a následné odeslání finančních prostředků pachateli jsou spíše lidé středního
věku (40-60 let), kteří se jeví jako více důvěřiví, avšak není to pravidlo.
Pachatel v rámci svého emailu často apeluje na zachování požadavku nejvyšší důvěrnosti ze
strany poškozených, proto obsah emailu označuje za velmi tajnou a důvěrnou věc. Uvedený
znak podvodných emailů přispívá k úspěšnému dokonání tohoto trestného činu.
IV.
Motiv
Pachatelé usilují svým jednáním o dosažení, pokud možno co největšího majetkového
prospěchu (zištný motiv).
4. Vybrané kazuistiky
Pro dosažení komplexního a autentického pohledu na popisovaný fenomén je v následující
kapitole dán prostor analýze tří případů nigerijských podvodů dle mého názoru zřetelu hodných,
58
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s nimiž jsem se setkal v posledních dvou letech v rámci své policejní praxe. V souvislosti s
provedenou analýzou vybraných trestních spisů jsem se zaměřil na jednotlivé markanty a
specifika těchto podvodných jednání, která jsou již v předchozí části příspěvku blíže
rozpracována.
Případ 1 (date scam) – Mark Bjork z Norska
Pachatel vydávající se za Marka Bjorka, občana Norska, se s poškozenou seznámil přes sociální
síť Facebook, načež se mezi těmito během měsíce intenzivní komunikace, která probíhala
emailem i telefonicky, rozhořela „láska“. Poté co si získal pachatel důvěru poškozené, mu tato
na základě různých smyšlených legend zaslala postupně částku v celkové výši cca 800.000 Kč.
Pachatel přesvědčil poškozenou, že se momentálně nachází pracovně v Thajsku, přičemž zde
vykonává poměrně lukrativní obchodní činnost. Po měsíci komunikace s poškozenou, jí bylo
ze strany pachatele sděleno, že v Thajsku nastaly výrazné komplikace a nemůže teď, ač by rád,
za poškozenou přiletět do ČR. Následně se poškozená od pachatele dověděla, že byl Mark Bjork
údajně omylem vzat v Thajsku do vazby a platby poškozené byly proto primárně určeny na to,
aby se Mark Bjork z vazby dostal na svobodu (úplatky úředníkům, kauce apod.). Poškozenou
v jejím počínání nezastavila ani skutečnost, že ačkoli byl Mark Bjork omezen na svobodě,
neboť se měl toho času nacházet ve vazbě, nadále komunikoval s poškozenou prostřednictvím
emailů a dokonce jí i volal.
K průběhu plateb bych jen dodal, že tyto byly realizovány prostřednictvím peněžní služby
Western Union na účet, který ani Marku Bjorkovi nenáležel, ale byl veden na jméno thajské
občanky. Poškozená, ač neznala žádnou souvislost mezi touto ženou a Markem Bjorkem, platby
stejně postupně na účet odeslala.
Proto, aby pachatel utvrdil poškozenou, že se nejedná o podvod, této zaslal poštou ke
kompenzaci zapůjčených finančních prostředků nejprve platební kartu thajské banky
Kasikornbank, u níž poškozená zjistila, když tuto chtěla použít k výběru, že není aktivována. O
tomto poškozená pachatele poté informovala. Ten jí odepsal, že bude kontaktovat svou banku,
aby byl problém vyřešen. Následně se poškozené ozval s tím, že k aktivaci karty, je nezbytné
vložit na účet, k němuž byla karta zřízena, 10.000 USD. Poškozená mu odpověděla, že je to
divné a finanční prostředky na účet nevložila. Dále byl poškozené ze strany Marka Bjorka
zaslán šek, který poškozená předložila k proplacení u České spořitelny a.s. v Praze, kde jí bylo
sděleno, že šek je padělaný. Až tento impulz od banky přiměl poškozenou ve věci učinit trestní
oznámení.
Tímto však interakce mezi pachatelem a poškozenou zdaleka neskončila, neboť poškozená mu
navíc poslala finanční prostředky ve výše 3.300 USD na letenku, aby se mohl Mark Bjork dostat
z Thajska do Velké Británie, a poté přiletět za ní do ČR.
Mark Bjork se s poškozenou domluvil, že se jí ozve, až v pořádku přistane v Londýně. Dále jí
napsal emailem, že půjde do banky, proto mu poškozená zaslala číslo jejího účtu, aby jí mohl
vrátit zapůjčené finanční prostředky. Mark Bjork se následně ozval poškozené s tím, že nastal
v bance problém, neboť banka po něm chce 6.000 liber. S ohledem na tuto skutečnost pachatel
opět oslovil poškozenou, zda by mu naposledy nepomohla. Poškozená jeho žádosti již
nevyhověla.
Mark Bjork vystupoval na Facebooku velmi seriozně, měl zde v profilu umístěny fotky solidně
vypadajícího usměvavého muže ve věku mezi 45-50 lety, který byl zachycen při provozování
volnočasových aktivit (evidentně se jednalo o zneužití fotek jiné osoby). Na základě právní
pomoci do Norska bylo policejnímu orgánu sděleno, že žádná taková osoba norské národnosti
neexistuje.
Za cca 2-3 měsíce po zahájení prověřování ve věci se poškozená ozvala policejnímu orgánu
s tím, že momentálně komunikuje prostřednictvím emailů s FBI, která usiluje o vyřešení
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trestného činu, který byl vůči ní spáchán. Dotazovala se proto policejního orgánu, zda je v této
věci oficiálně spolupracováno s FBI a předložila doposud uskutečněnou emailovou
komunikaci. Mimoto, že po poškozené požadoval odesílatel těchto emailů vyžádání trestního
spisu od policejního orgánu a jeho odeslání na v emailu uvedenou adresu, byl zarážející i vzhled
těchto emailů údajně pocházejících od FBI, a to jak po obsahové stránce, která byla na hony
vzdálená oficiálnímu charakteru emailů, tak po formální stránce, včetně zcela neodpovídajícího
fontu písma (zřejmě se jednalo o comic sans MS).
Věc byla po provedeném prověřování (postup před zahájením trestního stíhání) odložena podle
§ 159a odst. 5 TŘ, neboť se nepodařilo zjistit osobu, která se důvodně mohla dopustit tohoto
trestného činu.
Případ 2 (lottery scam) – Výhra v loterii
Níže popsaný případ drží celorepublikový primát, pokud jde o výši způsobené škody
prostřednictvím nigerijského podvodu.
Vše začalo tím, že poškozená obdržela do své emailové schránky nevyžádaný email
v anglickém jazyce, v němž stálo, že emailová adresa poškozené byla slosována a dotyčná se
tak stala výherkyní částky ve výši 2.750.000 EUR. Email přišel z adresy lokalizované
v Holandsku.
Jelikož poškozená dříve pracovala v oblasti cestovního ruchu, běžně používala svou emailovou
adresu při komunikaci s osobami ze zahraničí, především ze SRN. Při podání vysvětlení
poškozená uvedla, že umí dobře anglicky, proto si email přečetla a jeho obsahu uvěřila.
Po poškozené byly nejprve požadovány osobní údaje, které zaslala prostřednictvím emailu
pachateli. Následně jí byl doručen email, aby zaslala na uvedený účet též administrativní
poplatek ve výši 896 EUR, a to za zpracování převodu mezi bankami. Tomuto poškozená
vyhověla. Poté byly poškozené doručeny certifikáty o výhře a emailem byla odkázána na svou
výplatní banku Sourthern Finance & Security NV a kontaktní osobu Mr. Wilson Martins. Nato
obdržela další email od holandské banky De Nederlandsche Bank, jehož obsahem bylo
potvrzení o provedení úhrady (výplaty výhry) na její účet. Platba však nakonec nebyla
uskutečněna s odůvodněním, že došlo k jejímu zastavení, neboť nebyl zaplacen další poplatek
ve výši 7.613 EUR a tak jej poškozená obratem zaplatila. Dále jí přišla zpráva od
Belastingdienst, že musí zaplatit poplatek, neboť poškozená není holandskou občankou, a to ve
výši 27.500 EUR, což také učinila.
Aby toho nebylo málo, poškozená na své náklady navštívila osobně Holandsko, kde ji na letišti
v Amsterdamu vyzvedl již zmíněný Mr. Martins (v obleku oblečený téměř dvoumetrový muž
tmavé pleti) a zavezl ji do administrativní budovy, kde poškozené představil správní radu
neexistující banky, což však poškozená v té době ještě nevěděla. Zde na místě podepsala
poškozená dokument s názvem College Van Toezicht op De Kasspelen. Celá schůzka proběhla
z toho důvodu, že před uskutečněním další platby ze strany poškozené, se tato chtěla ujistit, že
se nejedná o podvod a také osobně vidět Mr. Martinse. V Holandsku poškozená zaplatila
poplatek ve výši 9.400 EUR, přičemž peníze osobně předala Mr. Martinsovi a na tuto platbu
obdržela i potvrzení.
Stále však všemu nebyl konec, neboť následně z ČR uhradila poškozená poplatek ve výši
85.340 EUR, a to na účet International Funds Transfer Agency z toho důvodu, aby se v daném
případě nejednalo o praní špinavých peněz. Poté následovaly další platby dle instrukcí
pachatelů, a to až do celkové výše 645.055 EUR, což v přepočtu představovalo vznik škody ve
výši cca 17.500.000 Kč.
Při jednom z posledních požadavků adresovaných poškozené tentokrát na zaplacení částky ve
výši 73.911 EUR, který měl pocházet od De Nederlandsche Bank, se poškozená dotázala
emailem přímo této banky. Jako odpověď obdržela email, v němž bylo uvedeno, že se jedná o
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podvod. Současně jí bylo sděleno, že výplatní banka Sourthern Finance & Secure NV vůbec
neexistuje.
Poslední požadavek na uskutečnění platby ve výši 5.000 EUR obdržela poškozená s
odůvodněním, že jí sice nebude vyplacení dříve slibovaná výhra, ale dojde k vrácení celé
poškozenou dosud zaplacené částky. V tomto případě si také poškozená vyžádala stanovisko
tentokrát od BankGiroLoterij, neboť od ní měl pocházet tento email, načež jí bylo sděleno, že
nikdy nic nevyhrála.
Věc byla po provedeném prověřování (postup před zahájením trestního stíhání) odložena podle
§ 159a odst. 5 TŘ, neboť se nepodařilo zjistit osobu, která se důvodně mohla dopustit tohoto
trestného činu.
Případ 3 (boiler room fraud) – Investice na východních (asijských) trzích
Poškozený byl kontaktován nevyžádaným emailem od společnosti Offshore East Private
Wealth Managers (dále jen Společnost) s údajným sídlem LG Twin Towers, 2 Jianguomen
Outer St, Chaoyang, Beijing, China, a to za účelem možnosti investování a následného
zhodnocení finančních prostředků poškozeného na východních (asisjkých) trzích. Tato
společnost
se
prezentovala
profesionálně
zpracovanými
WWW
stránkami
(http://offshoreeast.com), kde byly uvedeny fotky vedoucích představitelů zmíněné společnosti
spolu se stručným životopisem, stručná historie společnosti, předmět jejího obchodování, vize
do budoucna apod.
Poškozený navázal se Společností spolupráci a řádně vyplnil tzv. investiční dotazník, v němž
si vybral „střední“ riziko investování.
Poškozený postupně zaslal Společnosti na základě obdržených platebních instrukcí finanční
prostředky. Finanční prostředky byly zasílány na bankovní účty společností Blackheath
Solution Ltd. (účet vedený malajskou bankou) a Titan Solutions International Limited (účet
vedený čínskou bankou). Podle poškozeného se mělo jednat o prostředníky v předmětných
transakcích.
K tomu je třeba dodat, že finanční prostředky byly zaslány poškozeným na zahraniční účty bez
uzavření jakékoli smlouvy a bez jakéhokoli zajištění. Celková suma finančních prostředků
„investovaných“ poškozeným prostřednictvím Společnosti činila cca 6.000.000 Kč.
Komunikace mezi poškozeným a Společností probíhala prostřednictvím emailové komunikace
a také telefonicky. Takto byla poškozenému předávána potvrzení od Společnosti o
uskutečněném nákupu a prodeji akcií.
Přes výše uvedené stránky Společnosti se poškozený přihlašoval na svůj účet (profil), kde mohl
sledovat své investiční akvizice „v reálném čase“, avšak oproti reálnému obchodování na burze
byl zde takový časový posun, který umožnil pachatelům vybrat pro nákup takové akcie, které
vykazovaly následně zisk, čímž byl poškozený nalákán k dalšímu investování. Kolísání hodnot
investičního portfolia se jevilo jako skutečné (v reálném čase) a uživatelské prostředí bylo
srovnatelné například s internetovým bankovnictvím. Poškozený se mohl ke svému účtu
přihlásit ještě v době konání prověřování ve věci.
V okamžiku, kdy poškozený žádal Společnost o vyplacení investováním získaných finančních
prostředků a o ukončení další činnosti, začali se pachatelé různě vymlouvat, že
k požadovanému převodu nemůže z rozličných důvodů dojít. Zejména byla zdůrazňována
překážka spočívající v tom, že není možné finanční prostředky odeslat z území Číny do
okolního světa (Evropa, USA) v takové výši a uskutečnění platby se proto protáhne na delší
dobu. Za tímto účelem bylo požadováno od poškozeného pojištění transakce (převodu)
finančních prostředků, které mělo zajistit průchodnost mezinárodní platby. Poškozený toto
pojištění uhradil a to dokonce opakovaně. Navzdory tomu byl Společností vyzýván k dalším a
dalším platbám.
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Poškozený si předtím, než odeslal finanční prostředky k investování, nezjišťoval reference o
Společnosti, avšak po výše naznačeném průběhu komunikace vůči ní pojal podezření.
Poškozený požadoval po společnosti za tímto účelem výpis z obchodního rejstříku, který však
samozřejmě neobdržel. Poškozený následně zjistil, že zmíněná Společnost není ani pod jejím
názvem registrována. V rámci zjišťování informací o Společnosti nalezl na internetu souhrnné
sdělení upozorňující na podvodné subjekty v oblasti investování (black list), mezi nimiž
Společnost na předních místech figuruje.
Věc byla po provedeném prověřování (postup před zahájením trestního stíhání) odložena podle
§ 159a odst. 5 TŘ, neboť se nepodařilo zjistit osobu, která se důvodně mohla dopustit tohoto
trestného činu.
Závěr
Na základě výše prezentovaných skutečností lze vymezit několik základních znaků, které jsou
společné tomuto typu podvodného jednání:
1. Jedná se o nevyžádanou zprávu (spam) nabízející poškozenému určitý druh
spolupráce.
2. Pachatel se často vydává za státního úředníka, bankovního úředníka nebo politicky
aktivní osobu (neplatí vždy).
3. Email adresovaný příjemci je naléhavého charakteru a odesílatel požaduje okamžitou
reakci ze strany adresáta.
4. Podvodný email se tváří jako oficiální dokument a obsahuje prvky vzbuzující
důvěryhodnost (oficiální hlavička, razítka, loga a znaky společnosti apod.).
5. Podvodný email je individualizovaný, je vyhotoven tak, aby vzbuzoval dojem, že je
jím cíleno na konkrétní osobu (příjemce).
6. V obsahu emailu je často obsažen požadavek na zachování tajnosti sdělené
informace.
7. Po příjemci je požadováno, aby odesílateli poskytl své osobní údaje (jméno a
příjmení), bankovní informace, hlavičky společnosti apod.
8. Pachatel požaduje provedení platby různých poplatků prostřednictvím služby Western
Union nebo MoneyGram.
Preventivní opatření vůči této trestné činnosti jsou poměrně jednoduchá:
 Příjemce nigerijského dopisu by na něj předně neměl nikterak reagovat. Podezřelý email
by neměl být vůbec otevírán.
 Je třeba si uvědomit, že i důvěryhodně působící email může být podvodný, a to i když
neobsahuje pravopisná pochybení, neboť úroveň nigerijských dopisů se stále zlepšuje,
proto je na místě být i v tomto případě ostražitý.
 Příjemce by se měl vyvarovat zveřejnění svých osobních údajů potencionálnímu
pachateli (riziko odcizení identity a následné zneužití takových údajů).
 Pokud příjemce email i přesto otevře, neměl by spouštět odkazy, které email obsahuje,
jelikož hrozí reálná možnost přenosu škodlivého softwaru do svého zařízení (PC,
notebook, tablet, smart phone apod.).
 Pro minimalizaci obtěžování spamem lze doporučit i možnost zveřejňování své
emailové adresy v netradiční podobě, např. hruska.jiri2(zavinač)pcr(tečka)cz. Uvedený
způsob snižuje možnost zneužití emailové adresy, neboť pro roboty, kteří vyhledávají
emailové adresy, tento formát představuje překážku.
Identifikovat nigerijské dopisy (typu date scam) je možné za využití například následujícího
serveru www.romancescam.com. V českém jazyce se pak jedná o poměrně erudovaný
www.hoax.cz.
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Prezentované téma bylo zvoleno i s ohledem na tematické zaměření konference, jelikož se
policejní orgán při odhalování zmiňované trestné činnosti nachází téměř bez výjimky vždy
v situaci, kterou lze bez nadsázky označit za tzv. stav důkazní nouze. Jak do jisté míry trestní
řád (zákonné podmínky pro využití některých zjišťovacích úkonů nebo důkazních prostředků)
tak zejména značná míra anonymity pachatele v prostředí internetu způsobují, že nelze
skutečného pachatele dostupnými prostředky trestního práva odhalit a trestní řízení je ukončeno
rozhodnutím o odložení věci podle § 159a odst. 5 TŘ. Tento stav mě jakožto policistu, který se
po relativně dlouhou dobu zabývá otázkami trestního práva, ač především na teoretické úrovni
s ohledem na předchozí mé působení, nenechává v klidu z důvodu bezmocnosti orgánů činných
v trestním řízení při odhalování těchto trestných činu a při zjišťování jejich pachatelů.
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DOKAZOVÁNÍ PROTIPRÁVNOSTI PASIVNÍ ÚČASTI PODNIKŮ
V KARTELOVÝCH DOHODÁCH PODLE PRÁVA EU
MARTIN JANKŮ
Abstrakt:
EU definuje kartelové dohody jako protisoutěžní a zakázané a stanoví sankce pro jejich
účastníky. Na rozdíl od právních režimů postihu účastníků protiprávních kartelů v právu
některých států, právo EU explicitně neupravuje ani výslovně neuznává právní postavení
návodce, spolupachatele nebo prostředníka, ani nestanoví zvláštní požadavky na možnost
postihu jejich jednání v rámci kartelu. V posledních letech nicméně Komise i soudní dvůr EU
potvrdily, že ani zprostředkování protisoutěžního chování podniky působícími na trzích,
neovlivněných kartelovou dohodou, neleží mimo oblast působnosti čl. 101 SFEU.
Příspěvek je zaměřen na analýzu této rozhodovací praxe Komise EU a soudů EU, zabývající se
podmínkami a okolnostmi, jež naplňují protiprávnost jednání těchto pasivních účastníků na
protisoutěžní dohodě dle práva EU. V této souvislosti rozebírá rozsah a znaky pasivní účasti,
jakož i důkazní prostředky, které Komise, resp. soudy EU považují za relevantní či dostačující
pro kvalifikování takového jednání jako spoluúčasti na kartelové dohodě
Klíčová slova:
Kartelové dohody, pasivní účast na kartelové dohodě, spojení „hub and spoke“, důkazní
břemeno v řízení před Komisí
Abstract:
The EU defines cartel agreements as anti-competitive and prohibitive and specifies penalties
for their participants. However, Art. 101 TFEU does neither explicitly recognise the status of
an instigator, accomplice, or a facilitator, as opposed to active participating undertakings, nor
does it postulate special requirements for their participation in anticompetitive agreements.
Nevertheless, in their recent decisions both Commission of the EU and EU Court of Justice
confirmed that neither ‘mere’ facilitating of anticompetitive conduct by undertakings outside
the cartelised markets fall outside the scope of Art 101 TFEU.
The paper focuses on the analysis of the latest case law of the General Court and the EU Court
of Justice concerning with the conditions and circumstances necessary for the fulfilment of the
illegal character of acts conducted by the passive participants of cartel agreements under the
EU law act. It examines the forms and features of the passive participation as well as the proof
of evidence held for relevant or necessary by the Commission and/or the EU courts in order to
qualify such conduct as participation in an illegal cartel agreement.
Keywords:
Cartel agreements, passive participation in cartel agreements, „hub and spoke“ conspiracy,
burden of proof in proceedings before Commission
1.
Úvod, cíl a metodologie
Jedním z nejhorších možných způsobů narušení hospodářské soutěže je dohoda mezi
soutěžiteli, která by mohla vést k usnadnění jejich pozic na trhu. Tato dohoda je nazývaná jako
kartelová dohoda. Na základě uzavření kartelové dohody se soutěžitelé- smluvní strany
nemusejí obávat konkurenčních tlaků, které by jim mohly odlákat spotřebitele. Odhalování a
potírání takového protisoutěžního jednání je úkolem antimonopolních úřadů, které jsou za tímto
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úkolem zřízeny. V případě odhalení existence kartelové dohody mezi soutěžiteli hrozí
soutěžitelům vysoká finanční sankce. V některých státech se může pro představitele společností
činných na kartelové dohodě jednat i o postih trestněprávní.
Obdobně jako národní právní úpravy, i právo EU definuje kartelové dohody jako protisoutěžní
a zakázané a stanoví sankce pro jejich účastníky. Klíčovým ustanovením pro soutěžní právo
EU je v tomto ohledu článek 101 Smlouvy o fungování EU (dále jen SFEU). Tato úprava je při
srovnání s národními úpravami v mnohém společná, avšak obsahuje i některé rozdíly. Na rozdíl
od mnoha trestněprávních nebo kvazi-trestněprávních režimů postihu účastníků protiprávních
kartelů např. v právu USA či VB (CLARKE, R, MORGAN, E. J., 2006), unijní úprava
kartelových dohod neupravuje ani výslovně neuznává - vedle právního postavení aktivních
účastníků kartelu - právní postavení návodce, spolupachatele nebo prostředníka, ani nestanoví
zvláštní požadavky na možnost postihu těchto či jiných forem pasivní účasti na protisoutěžních
dohodách59. Charakteristickým rysem společným pro všechny výše uvedené formy jednání je,
že jejich aktéři se aktivně nepodílejí na relevantním trhu, který má být ovlivněn protisoutěžní
dohodou. Jejich podíl je tudíž ve srovnání s rozsahem a intenzitou účasti přímých soutěžitelů
pouze pasivní či nepřímý. Často jsou z tohoto důvodu vyslovovány názory, že absence výslovné
úpravy pasivní účasti brání Komisi Evropské unie (dále jen "Komise") vést řízení i ukládat
sankce podnikům pasivně zúčastněným na kartelových dohodách60. Soudní dvůr EU (dále též
“SDEU”) nicméně nedávno prohlásil, že ani "pouhé" zprostředkování protisoutěžního chování
podniky činné na trzích, jež nejsou ovlivněny kartelovou dohodou, neleží mimo oblast
působnosti čl. 101 SFEU. SDEU v této souvislosti dále uvedl, že i poradenská firma může nést
odpovědnost za svou účast v protisoutěžní dohodě, pokud přispěla k jejímu ustavení a
fungování, přestože není na příslušném kartelovém trhu aktivní.61
To nutně vyvolává otázku obecnějšího charakteru - v jakém rozsahu a za jakých podmínek
mohou být subjekty, jež na kartelem ovlivněném trhu samy nejsou aktivní (dodavatelé,
obchodní partneři, obchodní sdružení, internetové platformy, makléři, obchodníci ad.)
považovány za pasivní účastníky kartelových dohod. I když tato otázka na úrovni soutěžního
práva EU dosud nehrála významnou roli (SAHUGUETAB N., WALCKIERS A., 2017),
zaujala i několik národních antimonopolních orgánů, vyšetřujících dohody o propojení
soutěžitelů na horizontální a vertikální úrovni v tzv. hvězdicovém (paprskovém) systému,
nazývaném anglickým termínem “hub and spoke" (definovaném v doktríně amerického
protikartelového práva jako „výměna citlivých informací mezi soutěžiteli prostřednictvím třetí
strany, která zprostředkuje kartelové jednání zúčastněných soutěžitelů“- srov. VEREECKEN,
B.: 2015)
Cílem tohoto příspěvku je provést analýzu rozhodovací praxe Komise EU a (převážně nedávné)
judikatury soudů EU, zabývající se podmínkami a okolnostmi, jež naplňují pasivní účast na
protisoutěžní dohodě. Pod aspektem nedávného rozsudku soudního dvora EU v případu ACTreuhand AG v Komise (C-194/14 P) potvrzujícího, že i "pouhé" zprostředkování
protisoutěžního chování podniky působícími na trzích nespadajícími pod dosah kartelové
dohody spadá do rámce působnosti čl. 101 SFEU, se příspěvek bude zabývat otázkou, v jakém
rozsahu musí být vedeno dokazování pasivní účasti podniků, představující účast na kartelové
dohodě, aby tato účast mohla být považována za protiprávní jednání ve smyslu článku 101
SFEU. V této souvislosti rozebereme zejména rozsah a znaky pasivní účasti, sahající od
specifických případů zprostředkování poradenskou firmou až po (převážně jako protiprávní
postihované) formy spojení typu „hub and spoke“, jakož i důkazní prostředky, které Komise a
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Srov. stanovisko gen. advokáta Wahla v případu C-194/14 P, AC-Treuhand AG v Komise , odst. 83
tamtéž, odst. 84.
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Judikát v případu C-194/14 P, AC-Treuhand AG v Komise, 2015, I- 717.
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v rámci soudního přezkumu jejich rozhodnutí i soudy EU považují za relevantní či dostačující
pro kvalifikování uvedeného jednání jako spoluúčasti na kartelové dohodě.
2. Požadavky kladené na pasivní účast
Pasivní (stejně jako aktivní) účast na kartelové dohodě vyžaduje
a) existenci "dohody" a
b) naplnění "úmyslu přispět " ze strany účastníka, jenž má povědomí o společných cílech
sledovaných účastníky62.
Byť se uvedené požadavky mohou jevit na první pohled jednoduché, oba se mohou projevovat
ve velkém množství forem i rozličných důsledků z nich plynoucích, jež byly v posledních
desetiletích rozebírány unijní judikaturou. Pro potřeby prokazování kartelových dohod v právu
EU unijní soudy až dosud definovaly oba pojmy převážně upřesňováním toho, které požadavky
při zjišťování existence "dohody" a "úmyslného přispění" k ní nejsou vyžadovány.
Argumentem a contrario je potom dovozováno naplnění těchto znaků v konkrétním jednání
podniků.
2.1
Existence “dohody”
Soudy EU definují v ustálené judikatuře "dohodu" jako výraz shody vůle ("společný záměr")
alespoň dvou stran, zatímco forma, v níž je tato shoda projevena, není sama o sobě
rozhodující63. Zároveň v těchto judikátech soudy EU opakovaně dovozují, že k tomu, aby došlo
k dohodě, není zapotřebí, aby taková dohoda měla konkrétní formu, definovaný závazný
účinek, ani aby vždy došlo k jejímu naplnění. Rovněž tak není zapotřebí, aby smluvní strany,
jimiž musí být vždy různé podniky (tj. nikoli jedna a tatáž podnikatelská jednotka)64, působily
všechny na stejném (tzv. relevantním) trhu. V dalším textu se budeme zabývat pojmem
"dohoda" z pohledu uvedených, často negativně vymezovaných podmínek k jejímu naplnění.
2.1.1 Požadovaná forma dohody
Pojem dohoda se zaměřuje na shodu vůle alespoň dvou stran. Forma, v níž se tato projevuje,
není rozhodující ani důležitá, pokud představuje skutečně věrné vyjádření úmyslu účastníků
dohody. Dohoda tedy nemusí být uzavřena v žádné a priori určené formě, ať již písemně, ústně,
elektronicky, nebo telefonicky. Nemusí se řídit žádnými konkrétními pravidly. Na prokázání
existence dohody postačuje sdělení dosažené dohody stranám a její tacitní přijetí. I
konkludentní souhlas může být – pokud se dotyčná osoba od dohody nedistancuje - považován
za přijetí či souhlas s účastí na zakázané dohodě. Konkludentní souhlas může dokonce vést
k tomu, že i zdánlivě jednostranné jednání bude považováno za dohodu65.
Jednání, které je čistě jednostranné, však za dohodu obecně označit nelze.66. Taková
jednostranná jednání by mohla dosáhnout úrovně dohody pouze tehdy, pokud jsou učiněna v
souvislosti s celkovým dohodnutým protisoutěžním rámcem jednání více podniků, nebo –
nehledě na to, že původně byla iniciována jednostranně - v konečném důsledku vedou k jejich
akceptaci jiným podnikem.(HARDING, C., 2009) V praxi se objevuje otázka hranice mezi
jednostranným jednáním a dohodou většinou v rámci distribučních smluv. Například odmítnutí
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Viz nedávný judikát ve spojených případech C-293/13 P a C-294/13 P, Fresh Del Monte Produce Inc. v Komise,
2015, I- 416, odst. 156 ad.
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Spojené případy C-2/01 P and C-3/01 P, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV a Komise v Bayer AG,
2004 odst. 97;
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Viz judikát v případu C-73/95 P, Viho Europe BV v Komise, 1996 I- 405, odst. 47 a násl.
65
Judikát v případu T-41/96, Bayer AG v Komise, 2000:242, odst. 71; potvrzeno v odvolání ve spojených
případech C-2/01 Pa C-3/01 P, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV a Commission of the European
Communities v Bayer AG, I- 2004:2, odst. 102 a násl.
66
Judikát v případu T-208/01, Volkswagen AG v Komise, 2003:326, odst. 33 potvrzeno v odvolání judikátem
C-74/04 P, Komise v Volkswagen AG, I- 2006:460).
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dodávky nebo stanovení kvót ze strany výrobce může být vnímáno jako jednostranné jednání i
v případě, že takové jednání má svůj právní základ v dodavatelské smlouvě67.
Pokud jde o právní formu, i dohoda o narovnání či o vypořádání, uzavřená před soudem za
účelem ukončení sporu, může být kvalifikována jako dohoda. Totéž platí pro stanovy sdružení,
rámcové dohody, doporučení, jež je třeba dodržovat, nebo gentlemanská ujednání68. Rovněž
není nutné, aby se na projevu shodné vůle jménem podniku podílel osobně smluvní partner,
resp. statutární zástupce dotyčného podniku. Postačí jednání osoby, která je zmocněna jednat
jménem podniku. Irelevantnost konkrétní formy dohody je také podpořena požadavky na
dokazování a důkazní prostředky v tomto ohledu. Existenci dohody lze dovodit z mnoha
souvislostí a nepřímých důkazů, které - v případě, že není jiné věrohodné vysvětlení dohromady představují dostačující důkaz o protiprávním chování69.
Konkrétní smluvní konstrukce dohody je rovněž nepodstatná. Například v případě ACTreuhand SDEU konstatoval, že konzultační firma AC-Treuhand byla smluvní stranou
protisoutěžní dohody mezi výrobci tepelných stabilizátorů, přestože poradenské smlouvy byly
formálně uzavřeny odděleně od závazků, které si výrobci tepelných stabilizátorů mezi sebou
dohodli 70.
2.1.2
Závazný účinek a naplnění dohody
Pojem dohody nijak není spojený s určitou formou právně závazné smlouvy. Dohoda nemusí
určovat žádné závazné povinnosti či definovat realizační mechanismy. Rovněž není třeba
zjišťovat, zda dohoda ukládá právní, faktické nebo morální povinnosti, jimiž jsou strany
vázány71.
Ke vzniku dohody rovněž není nezbytné, aby strany vykonávaly své podnikatelské aktivity na
základě dohody nebo tuto dohodu jinak naplňovaly. To znamená, že v případě, kdy strany
dohodu nenaplňují nebo se od ní následně odchýlí, nemůže být existence takové dohody daným
jednáním zpochybněna. To platí i v případě, že strany vůbec neměly v úmyslu dohodu
dodržovat, a dokonce i tehdy, když mezi stranami probíhá konkurenční boj72.
2.2
Účast na stejném relevantním trhu
2.2.1 Obecná zásada
Soudy EU tradičně vnímají protisoutěžní dohody jako projev společné vůle smluvních stran
chovat se na trhu určitým způsobem. Nehledě na toto prvoplánové vnímání jednání stran,
nemusí se jejich aktivity týkat jednoho a téhož relevantního trhu. Soudy EU již dříve upřesnily,
že i samotný projev společného úmyslu stran chovat se určitým způsobem při zapojení do
jednotlivých stupňů výrobního a distribučního řetězce může vytvářet kartelovou dohodu ve
smyslu článku 101 SFEU73. Totéž platí i pro projevení společného úmyslu stran, jež se účastní
na sousedících nebo teprve se formujících trzích.
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Spojené případy C-2/01 Pa C-3/01 P, Bundesverband der Arzneimittel-Importeure eV a Komise EU v Bayer
AG, I- 2004:2, odst. 102 a násl.
68
Judikát v případu C-373/14 P, Toshiba Corporation v Komise, I- 2016:26, odst. 23 a násl.; judikát v případu
T-53/03, BPB plc v Komise, 2008, I-254, odst. 82.
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Spojené případy T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OPa T-61/02 OP, Dresdner Bank AG a další
v Komise, 2006:271, odst. 65
70
Judikát v případu C-194/14 P, AC-Treuhand AG v Komise (op.cit.) odst. 39.
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Judikát v případu T-347/94, Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH v Komise, 1998:101, odst. 65
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Judikát v případu T-66/99, Minoan Lines SA v Komise, 2003:337, odst. 208 (potvrzeno v odvolání judikátem
C-121/04 P, Minoan Lines v Komise, I- 2005:695); judikát v případu T-327/94, SCA Holding Ltd v Komise,
1998:96, odst. 142 (potvrzeno v odvolání judikátem C-297/98 P, SCA Holding Ltd v Komise, I- 2000:633); judikát
v případu T-67/01, JCB Service v Komise, 2004:3, odst. 105 a násl. (potvrzeno v odvolání judikátem C-167/04
P, JCB Service v Komise, I- 2006:594).
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V tomto smyslu viz spojené případy 56 a 58–64, Cour Consten a Grundig v Komise, 1966 I-: 41, s. 399–400.
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K dalšímu posunu, potvrzenému poměrně nedávno SDEU, došlo ve vztahu k chování stran na
trzích, které nejsou ani vertikálně propojené, ani je nelze pokládat za "sousedící" trhy v širším
slova smyslu. Tento posun se konkrétně týkal účasti poradenských firem na dohodách
týkajících se organických peroxidů74, tepelných stabilizátorů určitého typu75, makléřů v dohodě
týkající se úrokových derivátů jenů76 či případu již dřívějšího data, souvisejícího s účastí
poradenské firmy na dohodě týkající se výroby litého skla77.
Ačkoli lze namítat, že tento posun rozšiřuje působnost dohody do nepředvídatelných rozměrů,
soudy EU to považují spíše za korektní uplatňování zavedeného obecného principu. Podle
tohoto principu se čl. 101 SFEU vztahuje na všechny dohody (a jednání ve vzájemné shodě),
které omezují hospodářskou soutěž na společném trhu, bez ohledu na konkrétní trh, na nichž
působí strany této dohody. Potom postačuje, pokud obchodní aktivita byť jen jedné ze stran
bude ovlivněna existencí či podmínkami takové dohody78. Jakýkoliv jiný výklad by totiž mohl
negativně ovlivnit účinnou aplikaci čl. 101 SFEU79. V tomto kontextu je jasné, že co se vzniku
dohody týče, je irelevantní jakákoliv obrana podniků založená na definici trhu, resp. na
působení zúčastněných podniků na různých trzích.
Nebyl vyslyšen návrh generálního advokáta Wahla ve stanovisku k případu AC-Treuhand AG
v Komise, jenž se klonil k tomu, aby vztah podniku k protisoutěžní dohodě odvisel od toho, zda
dotčené podniky mohu vůči sobě navzájem vyvíjet konkurenční tlak.80 Podle jeho názoru by
Komise k tomu, aby podnik mohl být považován za účastníka dohody, musela prokázat, že
vytváří konkurenční tlak na ostatní účastníky dohody a že tento tlak byl odstraněn nebo
zmenšen za pomoci nekalých praktik. Aplikace této konstrukce v praxi by znamenala, že
podniky působící na různých trzích by v zásadě nebyly považovány za účastníky dohody, neboť
jeden vůči druhému nevytváří konkurenční tlak81.
Z několika důvodů, kvůli nimž se SDEU nevydal tímto směrem argumentace, se zdá být
nejvýznamnějším proveditelnost a kontrolovatelnost takového požadavku. K tomu, aby Komise
určila existenci konkurenčního tlaku a jeho odstranění či zmenšení, by musela definovat
relevantní trhy a pečlivě zkoumat konkurenční interakci mezi jednotlivými stranami dohody.
(BALICKI, A., BAMBERGER, D. H. et.a., 2016) Přestože např. v rámci kontroly spojování
podniků může být takový postup běžný, v případech kartelů je třeba mít na paměti, že zde
konkurenční vztahy bývají mnohem složitější, jsou často deformované vyšetřovaným
porušením právních předpisů a podniky jsou méně ochotné poskytnout Komisi dostatečné
důkazy. Bereme-li v úvahu složitost dokazování většiny kartelových dohod, připojení dalšího
požadavku - analýzy konkurenčních tlaků - by s největší pravděpodobností neúměrně zvyšovalo
důkazní břemeno ležící na straně Komise. Platí to zejména pro případy, kdy se po Komisi
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judikát v případu 37.857 – Organic Peroxides, Komise Decision of 10 December 2003; judikát v případu T99/04, AC-Treuhand v Komise (op.cit.).
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Judikát v případu 38.859 – Heat Stabilisers, Komise Decision of 11 November 2009; judikát v případu T-27/10,
15. července 2015 Tribunál přijal tři rozsudky částečně rušící rozhodnutí přijatá Komisí EU v roce 2009 a 2010 v
případě kartelu výrobců tepelných stabilizátorů; nejnověji judikát C-194/14 P, AC-Treuhand v Komise, (op.cit.).
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Judikát v případu 39.861 – Yen Interest Rate Derivatives (YIRD), Komise Decision of 4 December 2013 (žádost
o soudní přezkum byla rozhodnuta Tribunálem 10. listopadu 2017 v případu T-180/15, ICAP v Komise).
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Judikát v případu 29.869 – Italian cast glass, rozhodnutí Komise 17. 12. 1980 (odvolání nepodáno).
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Judikát v případu C-194/14 P, AC-Treuhand v Komise, (op. cit.), odst. 35 a zde uvedené judikáty; viz rovněž
judikát v případu T-29/05, Deltafina SpA v Komise,2010 T- 355, odst. 45 a násl.
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Judikát v případu C-194/14 P, AC-Treuhand v Komise (op.cit.), odst. 36.
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Stanovisko AG Wahla k případu C-194/14 P, AC-Treuhand AG v Komise, (op.cit. ), odst. 62 a násl..
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V tomto smyslu viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojování podle nařízení Rady o kontrole spojování
podniků OJ C 31, 5. 2. 2004, s 5–1.
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nepožaduje, aby analyzovala účinky dohody na hospodářskou soutěž, ale mohla vycházet z
koncepce zjevného omezení daného cílem (“restriction by object”).82
2.2.2 Dosah upuštění od podmínky účast na stejném trhu
Široká formulace uvedeného obecného principu otevírá prostor pro zahrnutí pasivních
účastníků mezi subjekty zúčastněnými na kartelové dohodě, neboť skutečnost, že pasivní
účastník působí na různých, byť i nesouvisejících trzích, tím de facto není relevantní. (SOLEK,
L., 2016). Abychom si lépe mohli představit dosah uplatnění tohoto principu s ohledem na
rozsah potřebného dokazování, musíme analyzovat jeho konkrétní důsledky.
Obecný princip se předně použije stejnou měrou na rozdílné geografické trhy, i na rozdílné
výrobkové trhy. Za předpokladu, že dohoda omezuje hospodářskou soutěž na společném trhu a
ovlivňuje obchodní aktivity jedné strany, je irelevantní, zda ostatní účastníci působí na
rozdílných výrobkových, geografických či časově odlišených trzích. Tedy jakákoliv forma
obrany jdoucí ve směru zapojení stran do různých geografických trhů není Komisí ˇbrána v
úvahu. A stejně tak skutečnost, že Komise v řízení ignorovala argumenty stran tohoto druhu,
nepředstavovaly by důvod, pro které by soud EU v rámci přezkumu rozhodnutí Komise hodlal
zrušit. Podle ustálené judikatury má Komise povinnost vymezit trh pouze pro účely takového
rozhodnutí podle čl. 101 SFEU, u něhož bez této definice nelze určit, zda předmětná dohoda je
schopna ovlivnit obchod mezi členskými státy a zda má za cíl nebo za účinek bránit, omezovat
nebo narušovat hospodářskou soutěž uvnitř společného trhu. (SIMMONSON, I., 2010) Komise
však nemá povinnost vymezovat relevantní trh za účelem zjištění, zda je podnik způsobilý být
stranou dohody. Navíc za situace, kdy je Komise schopna prokázat, že dohoda vykazuje svou
povahou dostatečný stupeň škodlivosti pro řádné fungování hospodářské soutěže, nebo je jejím
účinkem omezení či narušení této soutěže a může mít povahu ovlivňující obchod mezi
členskými státy, nemůže být existence dohody zpochybněna poukazem na skutečnost, že
Komise nedefinovala relevantní trhy za účelem zjištění, zda se strany podílely na stejném
relevantním trhu.83
Domyšleno do důsledku to znamená, že zapojení v rámci různých trhů není překážkou existence
dohody ani v případech, kdy stranám brání právní či faktické okolnosti v tom, aby si vzájemně
konkurovaly. V případě E.ON Ruhrgas udělila Komise pokutu E.ON a GDF Suez za uzavření
dohody o sdílení francouzského a německého trhu pro zemní plyn. 84. I když jak Komise, tak
následně i Tribunál uznaly, že po určitou dobu nebyly E.ON a GDF Suez schopné mezi sebou
soutěžit, existence dohody nebyla namítána ani nebyla považována za pravděpodobnou.85
Přestože by taková dohoda nakonec nemusela být posouzena jako protisoutěžní, byla to
nicméně existující dohoda.
Ještě extrémnější příklad účastníků, působících na různých trzích, zahrnul podniky na legálním
trhu a trhu zahrnujícím přímo nezákonné činnosti. V případě Universal Music Group/EMI
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Viz Spojené případy T-456/05 a T-457/05, Gütermann AG and Zwicky & Co. AG v Komise, 2010:168, odst.
53.
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Viz nízký limit nastavený v judikatuře případem C-518/13, The Queen, on the application of Eventech Ltd v
Parking Adjudicator, I- 2015:9, odst. 71.
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Viz rozhodnutí Komise v případu COMP/39.401 — E.ON/GDF, 2009. V případě francouzského trhu Komise
zjistila, že protiprávní jednání započalo 10. srpna 2000, v den, kdy měla být transponována první Směrnice o plynu
stanovící liberalizaci trhu s plynem. Před tímto datem nemohlo - v důsledku zákonného monopolu GDF Suez na
dovoz a dodávky plynu - předmětné jednání omezovat soutěž. Podobně i v případě německého trhu Tribunál
konstatoval, že současné využívání delimitačních dohod a dohod o výhradní koncesi spadající pod výjimku mělo
za následek zavedení faktického systému zón výhradních dodávek, i když neplatil žádný zákonný zákaz pro ostatní
podniky dodávající plyn. V důsledku toho až do 24. dubna 1998, tj. do dne kdy na tyto dohody už výjimka přestala
platit, byl německý trh s plynem charakteristický legální existenci územních monopolů de facto. Tato situace na
trhu zjevně vedla k neexistenci jakékoliv konkurence, nejen skutečné, ale i potenciální, a skutečnost, že v Německu
neexistoval žádný zákonný monopol, byla irelevantní.
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Viz judikát v případu T‑ 360/09 E.ON Ruhrgas AG, E.ON AG v Komise. 2012, T:332.
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Music došla Komise k závěru, že není namístě ani z pohledu strany poptávky ani nabídky
posuzovat, zda je legální a nezákonná hudba tvoří součást stejného relevantního výrobkového
trhu pro velkoobchod s hudebními nahrávkami. Tímto závěrem však nebyla dotčena analýza
provedená Komisí o pirátství jako možném mimotržním tlaku na rozhodování nahrávacích
společností o cenách a výstupech v kontextu posouzení navrhované transakce z hlediska
hospodářské soutěže. 86. Tudíž za určitých okolností ve scénáři možného kartelu může být
dohoda mezi hudebníky nabízející legální a nezákonnou hudbu shledána jako neomezující
hospodářskou soutěž. Přesto však může důsledné uplatnění obecného principu vést k označení
společného záměru společnosti, která je aktivní na trhu pro velkoobchod s hudebními
nahrávkami, a společnosti, zabývající se pirátstvím, jako dohody, pokud toto ujednání ovlivňuje
obchodní aktivity alespoň jedné ze stran na jejím relevantním trhu.
2.3
Úmysl zapojit se
Aby mohl být podnik shledán odpovědným za účast v protisoutěžních dohodách, musí být
prokázáno, že svým vlastním jednáním zamýšlel zapojit se při dosažení společných cílů
sledovaných všemi zúčastněnými, a že si byl vědom skutečného či připravovaného jednání
ostatních podniků sledujících stejné cíle, nebo že jejich jednání mohl rozumně předvídat a byl
připraven nést jeho následky87. Zatímco pro úmyslné přispění není požadována konkrétní
stupeň intenzity, není zcela vyjasněno, zda se u aktivních a pasivních účastníků liší minimální
prahová hranice nebezpečnosti, kterou musí jednání naplňovat. Je však nesporné, že všichni
účastníci dohody přitom nemusí omezovat vlastní svobodu rozhodování.
2.3.1 Intenzita zapojení
Článek 101 SFEU nevyžaduje, aby se všechny strany dohody podílely ve stejném rozsahu na
utváření společného záměru, nebo aby na něm participovaly se stejnou intenzitou zapojení.
Zejména je pro existenci dohody irelevantní, zda se strana podílela na všech úrovních systému
dohodou vytvořeného nebo jak velkou roli na úrovních, na nichž se podílela, hrála. Ani různé
formy účasti podle charakteristiky trhu, postavení stran na trhu, sledovaného cíle a zvoleného
nebo předpokládaného způsobu zapojení nepostačují k tomu, aby vyloučily účast strany na
dohodě88.
V tomto ohledu vyvstává otázka, zda definice dohody vyžaduje určitý stupeň nezbytné
minimální účasti k tomu, aby bylo možné považovat určitý podnik jako účastníka dohody.
S ohledem na to, že dohoda nemusí být následně vůbec naplněna, není „laťka“ pro zapojení či
účast na této dohodě nastavena příliš vysoko. De facto je podle ustálené judikatury pro Komisi
dostačující prokázat, že se podnik účastnil schůzek, na kterých byly uzavřeny protisoutěžní
dohody, a podnik je neodmítnul veřejným distancováním se od jejich obsahu nebo podáním
informace o nich státním orgánům. Totéž platí pro schůzky, jichž se neúčastní pouze soutěžící
podniky, ale i jejich zákazníci89.
Pokud však jde o zprostředkovatele, je z judikatury soudů EU patrný vyšší standard, nastavený
pro posuzování jejich účasti na dohodě. V rozhodnutí AC-Treuhand, AG soud EU nejprve
připomenul existující judikaturu, připouštějící pasivní účast na schůzkách jako dostačující ke
vzniku účasti na dohodě 90. Když se pak zabýval účastí společnosti AC-Treuhand, AG,
neomezil se na pouhé konstatování, že společnost se pasivně účastnila jednání, aniž by se
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Viz judikát v případu 6458 – Universal Music Group/ EMI Music, Komise z 21. 9. 2012, odst. 214.
Judikát v případu C-194/14 P, AC-Treuhand v Komise (op. cit), odst. 30; Judikát v případu C-49/92 P, Komise
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Judikát v případu T-99/04, AC-Treuhand v Komise, EU: (op. cit), odst. 131.
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90
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veřejně distancovala, resp. o tom učinila oznámení orgánům. Namísto toho pokračoval v
argumentaci, že AC-Treuhand, AG sehrála zásadní roli tím, že organizovala řadu setkání,
kterých se účastnila a aktivně se na nich podílela tím, že poskytovala výrobcům tepelných
stabilizátorů údaje o prodeji na relevantních trzích, nabízela se jako mediátor v případě
napjatých vztahů mezi výrobci a motivovala je k nalezení kompromisu, za což obdržela
odměnu91.
Je proto možné úspěšně polemizovat s tím, zda kritéria pro prokázání pasivní účasti jsou či
nejsou de facto vyšší, když soud vyžaduje podstatný přínos a úplnou znalost relevantních
skutečností, či zda jsou naplněna i při prokázání pouhé účasti na schůzkách, na jejichž základě
je možné předvídat chování ostatních podniků, sledujících protisoutěžní cíle.
Nejvyšší úroveň zamýšleného zapojení pasivního účastníka, která přichází v úvahu, by byla ta,
že jeho vklad je conditio sine qua non, nezbytným předpokladem vzniku a naplňování kartelové
dohody. Mohli bychom argumentovat, že postih pasivních účastníků není k zajištění plného
účinku článku 101 SFEU zapotřebí, protože přínos pasivního účastníka obvykle není cílem sám
o sobě, ale závisí na existenci dohody mezi ostatními účastníky. Jinými slovy, jelikož jednání
pasivního účastníka obvykle nepředstavuje nezbytný předpoklad fungování kartelové dohody,
ale spíše akcesorické jednání, které samo o sobě nemá protisoutěžní účinek, nemělo by být
předmětem postihu podle článku 101 SFEU.
Tento směr argumentace by ovšem mohl přehlédnout, že článek 101 SFEU nevyžaduje
konkrétní intenzitu účasti na dohodě ve smyslu conditio sine qua non. Podmínka, aby se každý
podnik musel určitým způsobem podílet na porušení soutěžních norem, nestačí k vyloučení
odpovědnosti některého z nich za celé porušení, včetně porušení, jež iniciováno jinými
zapojenými podniky, které nicméně sdílejí stejné protisoutěžní cíle nebo účinky92. Takový
požadavek by ve skutečnosti dokonce umožnil přímému původci uniknout odpovědnosti, pokud
by prokázal, že dohoda by existovala bez ohledu na jeho účast.
2.4
Svoboda rozhodování
Pokud jde o význam svobody podniků vystupovat na trhu nezávisle, je nutno činit rozdíl mezi
požadavkem, aby dohoda omezila obchodní nezávislost podniku, a dobrovolnou účastí podniků
v dohodě na základě vlastní iniciativy. Pokud je protisoutěžní chování vyžadováno od podniků
na základě vnitrostátních právních předpisů nebo tvoří-li tyto předpisy právní rámec, jenž sám
o sobě vylučuje jakoukoliv možnost konkurenčních aktivit z jejich strany, potom se čl. 101
SFEU nepoužije. Proto účast podniku v dohodě obecně předpokládá jeho svobodnou možnost
jednat nezávisle a samostatně. Jednat nezávisle může podnik i tehdy, jestliže je jeho autonomie
omezena právními předpisy pouze zčásti, neboť i tak může dohoda určit jeho chování na
zbývající části trhu vystavené soutěži. Ekonomická závislost nebo tlak působící byť na část
ostatních účastníků dohody je však irelevantní, protože podniky mají vždy možnost informovat
o protisoutěžní dohodě úřady93.
Za předpokladu, že podniky mají možnost zapojit se do smlouvy na základě svobodného
rozhodnutí, je irelevantní, zda samotná dohoda omezuje jejich obchodní samostatnost ve vztahu
ke konkurentům a tudíž odporuje jejich volností určovat vlastní obchodní politiku, již chtějí
realizovat na vnitřním trhu nezávisle na jiných subjektech. Princip, že všechny podniky si musí
nezávisle určit svoji politiku, kterou chtějí v rámci trhu naplňovat, není předpokladem pro
takový požadavek94.
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Tamtéž, odst. 37.
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Z toho vyplývá, že podniky nemusí omezovat svou vlastní volnost jednání na trhu, na kterém
primárně působí, k tomu aby se staly smluvní stranou dohody. Obecně řečeno, přispění k
protisoutěžní dohodě nemusí spočívat v ekonomických aktivitách, jež jsou součástí
relevantního trhu, na němž se dané omezení projeví nebo na němž je to zamýšleno.
3.

Specifika dokazování pasivní účasti podniku na protiprávním jednání v rámci
kartelové dohody v řízení před Komisí
Jakmile je zjištěn pasivní podíl podniku na protisoutěžní kartelové dohodě, stává se stěžejním
bodům posouzení tohoto jednání v řízení před Komisí. Procesní postavení pasivního účastníka
v řízení se neliší od postavení podniku, jenž je aktivním účastníkem dohody, a to včetně
možnosti pasivního účastníka požádat o shovívavost, dohodnout se na narovnání s Komisí či
nechat případ dojít až do kontradiktorního řádného řízení a vyjádřit se ke sdělení námitek
(statement of objections). Stádiem, ve kterém je třeba brát zřetel na specifika postavení
pasivního účastníka v kartelové dohodě, je posouzení závažnosti jeho protiprávního chování a
z toho rezultující stanovení výše pokuty.( MOENS, G., TRONE, J., 2010)
Podle Pokynů Komise pro ukládání pokut95 vezme Komise při stanovení základní částky
pokuty, která má být uložena, obvykle za základ hodnotu tržeb za zboží nebo služby, jichž se
protiprávní jednání přímo nebo nepřímo týká v příslušné zeměpisné oblasti uvnitř EHP. Použití
této metody vůči pasivnímu účastníkovi, který nepůsobí na stejném trhu tak jako aktivní
účastníci dohody, by však nevyhnutelně vedlo k vyměření nulové pokuty, protože
zprostředkovatel negeneruje žádný obrat na trhu nacházejícím se pod vlivem kartelové dohody.
Použití této metody per analogiam na obrat, jehož zprostředkovatel dosáhnul na svém vlastním
trhu následkem existence kartelu (např. poplatky za poradenství) by podle názoru Soudního
dvora EU nemuselo přesně odrážet hospodářský význam protiprávního jednání a konkrétní
zapojení jeho zprostředkovatele.96
Komise musí prokázat, že pasivní účastník (poradce, zprostředkovatel apod.) věděl nebo mohl
rozumně předvídat jednání plánované účastníky kartelové dohody a jimi též uskutečněné. K
tomu musí Komise předložit důkazy, které mohou právně dostačujícím způsobem prokázat
skutečnosti zakládající protiprávní jednání.
Při hodnocení rozsahu naplňování důkazního břemene uvedl Tribunál v rozsudku T-180/15,
ICAP v Komise, že k prokázání porušení čl. 101 odst. 1 SFEU je nezbytné, aby Komise podala
závažné, přesné a shodující se důkazy. Každý z důkazů podaných Komisí nemusí však nutně
odpovídat těmto kritériím ohledně každého z prvků protiprávního jednání. Postačí, aby tomuto
požadavku vyhověl při celkovém posouzení souboru předložených přímých a nepřímých
důkazů (indicií) 97
Pokud by měla Komise v části důkazů a jejich dopadu na pasivního účastníka pochybnosti,
musí být tato skutečnost brána ve prospěch tohoto účastníka v celkovém rozhodnutí, kterým se
konstatuje protiprávní jednání všech účastníků dohody. Odpovídá to principu presumpce
neviny, jež je obecnou zásadou unijního práva (zakotvena i v čl. 48 odst. 1 Listiny základních
práv EU). Zásada presumpce neviny se vztahuje i na řízení o porušení pravidel hospodářské
soutěže uplatnitelných na podniky, vedoucí k uložení pokut, jak vyplývá z judikatury Soudního
dvora.98

95

Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003 (‘Pokyny pro výpočet
pokut’), OJ C 210, 1. 9. 2006, s. 2–5, odst. 13.
96
Judikát v případu C-194/14 P, AC-Treuhand v Komise (op. cit.), odst. 66.
97
Judikát T-180/15, ICAP v Komise, odst. 114.
98
Viz např. judikáty Hüls v. Komise, C-199/92 P1994, I-4287, odst. 149 a 150, či Montecatini v. Komise, C-235/92
P, 1994, I-4539, odst. 175 a 176.
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4. Závěr
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je nutno vyvodit závěr, že ve světle nejnovější
judikatury EU není pojem pasivního účastníka kartelové dohody nutno definovat samostatně či
odděleně od aktivních účastníků soutěžního trhu. Judikatura soudů EU považuje všechny jak
aktivní, tak pasivní účastníky jako rovnocenné původce jednání s protiprávními následky, a
tudíž rovnocenné smluvní strany kartelových dohod. Pokud je prokázána existence dohody a
zamýšlený podíl ze strany zúčastněného podniku součástí jeho povědomí o protiprávních
účincích této dohody, jeho právní kvalifikaci jako smluvní strany kartelu podle čl. 101 SFEU
nic nebrání. V tomto smyslu je irelevantní, zda dotyčná dohoda měla nějakou předepsanou
formu, závazný právní účinek, ani zda byla skutečně naplněna či nikoliv. Je rovněž irelevantní,
zda zamýšlený přínos má konkrétní stupeň intenzity (závažnosti) a zda účastník omezil svoji
svobodu chování. Pokud taková dohoda byla shledána jako protisoutěžní, i pasivní účastník
ponese následky porušení článku 101 SFEU.
Důkazní břemeno, ležící na Komisi v rámci kartelového řízení s ohledem prokázání pasivní účastni,
vychází tedy z obdobných požadavků a kritérií, jež se stabilizovaly pro prokázání protiprávního
jednání aktivních účastníků kartelu - jako podniků podílejících se na společném relevantním trhu.
Poděkování
Příspěvek vzniknul v rámci projektu Rekodifikace soukromého práva, podpořeného
z prostředků institucionální podpory.
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POSOUZENÍ ZTOTOŽNĚNÍ ZÁJMOVÉ OSOBY A OSOBY
Z REKONSTRUKCE
JIŘÍ JONÁK, JIŘÍ STRAUS
Abstrakt:
V článku je prezentována konkrétní kazuistika určení identifikace osoby podle videozáznamu.
Jedná se o podvodné jednání na přepážce finančního úřadu. Pachatel byl zachycen na
videozáznamu. Biomechanická analýza vybraných pohybů prokázala identitu osoby. Analýza
byla zaměřena na detailní pohyby rukou.
Klíčová slova:
Biomechanika, identifikace, kriminalistiky
Abstract:
The article presents a specific case report on identifying a person by video. This is a fraudulent
deal at the cash desk counter. The offender was captured on the video. Biomechanical analysis
of selected movements has demonstrated the identity of the person. The analysis was focused
on detailed hand movements.
Keywords:
Biomechanics, identification, criminology
Úvod
Zajímavý případ byl řešen v případě podvodného chování v peněžním ústavu v Olomouci.
Pachatel v převlečení byl zaznamenán na videokameru a dále byl vytipovaný pachatel
zaznamenán při rekonstrukci na tutéž kameru.
K posouzení byly předloženy dva videousoubory, označené „10-03-09-ro“ (je na něm zachycen
pachatel na místě činu) a „Olomouc_Jeremenkova_250“ (na kterém je obviněný při
rekonstrukci při třech pokusech: bez úpravy zevnějšku – čas 15:57:42 až 15:58:49, s upraveným
zevnějškem I – čas 16:02:32 až 16:03:49 a s upraveným zevnějškem II – čas 16:05:15 až
16:06:46 – tento záznam nebyl pro rozdílný směr pohybu a jinou činnost při zpracování využit)
Biomechanická analýza
Prvním znakem, který byl kontrolován u postavy pachatele (obr. 1) a obviněného (Obr. 2), byla
geometrie kloubu palce P ruky. Byl posuzován okamžik, kdy na obou záznamech postava
vyndává potřebné doklady z peněženky (náprsní peněženky).
Zvětšené detaily kloubu palce P ruky pachatele a obviněného jsou znázorněny na Obr. 3: Detail
palce P ruky z Obr. 1 a Obr. 4: Detail palce ruky z Obr. 2. Z obrázků detailu je patrné, že
výrazný kloub a charakteristické „prohnutí“ palce jsou na obou snímcích téměř shodné.
Obdobné prohnutí je patrné i u dalších záběrů z rekonstrukce, kdy je obviněný bez úpravy
zevnějšku, tak i u nevyužitého záběru obviněného s upraveným zevnějškem II (časový úsek
16:05:15 až 16:06:46).
Podle uvedených geometrických charakteristik, je možné prohlásit, že ruka na Obr. 1 a ruka na
Obr. 2 patří velmi pravděpodobně jedné a té samé osobě.
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Obr. 1: 10-03-09-ro – 13:37:35

Obr. 2: Olomouc_Jeremenkova
_25082011- 16:03:37

Obr. 3: Detail palce P ruky z Obr. 1

Obr. 4: Detail palce P ruky z
Obr. 2

Dalším znakem, který byl kontrolován u postavy pachatele a obviněného, byla geometrie
prohnutí palce L ruky. Byl posuzován okamžik, kdy na obou záznamech postava pachatele
(Obr. 5) a obviněného (Obr. 6) vyndává potřebné doklady z peněženky (náprsní kapsy) a L
rukou si přidržuje kabát. Zvětšené detaily prohnutí palce L ruky jsou znázorněny na Obr. 7
(pachatel) a Obr. 8 (obviněný).
Z obrázků detailu je zřetelně vidět výrazné prohnutí palce (prohnutí horní hrany palce), které je
na obou snímcích téměř shodné. Podle uvedených geometrických charakteristik, je možné
prohlásit, že ruka na Obr. 5 a ruka na Obr. 6 patří velmi pravděpodobně jedné a té samé
osobě.
Obdobné prohnutí palce L ruky je patrné i u dalších záběrů z rekonstrukce, kdy je obviněný bez
úpravy zevnějšku, tak i u nevyužitého záběru obviněného s upraveným zevnějškem II (časový
úsek 16:05:15 až 16:06:46). Toto prohnutí je patrné při všech manipulacích s peněženkou
(náprsní peněženkou).
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Obr. 5: 10-03-09-ro – 13:37:23

Obr. 6: Olomouc_Jeremenkova_2508201116:03:29

Obr. 7: Detail palce L ruky z Obr. 5

Obr. 8: Detail palce L ruky z Obr. 6

Dalším znakem, ve kterém se pohyby rukou postavy jak pachatele, obviněného bez úpravy
zevnějšku, ta k i u obviněného s upraveným zevnějškem I shodují, je „sepnutí rukou v pěst“
v době, kdy je postava opřená lokty o stolek. Obě ruce tvoří „pěst“, ale prsty (vyjma palců)
nejsou překřížené. (P ruka obemyká ruku L, která je sevřená do pěsti. Obr. 9, Obr. 13 a Obr.
17. Na Obr. 11, Obr. 15 a Obr. 19 jsou detaily překřížení palců, které však dlouho netrvá a
pachatel i obviněný je po cca 1 vteřině „přesouvají“ do polohy rovnoběžně vedle sebe. Uvedené
přesunutí palců do rovnoběžné polohy je nejvýraznější v okamžiku zachyceném na Obr. 10 a
Obr. 14.
Pozice, která je zachycená na Obr. 18 zachycuje okamžik „přesouvání“ do polohy rovnoběžné,
ale vzhledem k nízkému počtu snímků za vteřinu, který kamerový systém zachycuje, není tento
proces zachycen celý.
Na Obr. 12 a Obr. 16 jsou detaily rovnoběžného držení palců, na Obr. 20 detail, kdy palce
nejsou ještě zcela rovnoběžné.
Stejné „sepnutí rukou v pěst“ je patrné i na snímku, který zachycuje obviněného bez úpravy
zevnějšku při rekonstrukci. Přesunutí palců „rovnoběžně vedle sebe“ není však nijak výrazné.
Lze se ovšem domnívat, že pokud by byla pro celý úkon rekonstrukce v tento okamžik dodržena
stejně dlouhá doba jako tomu bylo v ostatních případech, ke stejnému rovnoběžnému postavení
palců by došlo také. (náznaky chování tomu nasvědčují).
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Zcela totožné „sepnutí rukou v pěst“ a následné přesunutí palců do rovnoběžné polohy, které je
uvedeno na Obr. 9, Obr. 13, Obr. 10 a Obr. 14, je možné zachytit i v dalších záběrech
z rekonstrukce u obviněného s upraveným zevnějškem II (časový úsek 16:05:15 až 16:06:46).
(Obrázky nejsou v textu uvedeny.)

Obr. 9: 10-03-09-ro – 13:38:31

Obr. 10: 10-03-09-ro – 13:38:32

Obr. 11: Detail rukou z Obr. 9

Obr. 12: Detail rukou z Obr. 10
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Obr. 13: Olomouc_Jeremenkova _
25082011- 16:02:56

Obr. 14: Olomouc_Jeremenkova_
25082011-16:02:57

Obr. 15: Detail rukou z Obr. 13

Obr. 16: Detail rukou z Obr. 14

Obr. 17: Olomouc_Jeremenkova _
25082011- 15:58:04a

Obr. 18: Olomouc_Jeremenkova_
25082011-15:58:04b
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Obr. 19: Detail rukou z Obr. 17

Obr. 20: Detail rukou z Obr. 18

Na základě skutečností popsaných výše a znázorněných na Obr. 9 až Obr. 20 je možné
konstatovat, že se na všech obrázcích (tedy i záběrech) jedná pravděpodobně o jednu a tu
samou osobu.
Dalším pozoruhodným detailem je podvědomé „škubání“ rukou sepnutých v pěst. Toto
„škubání“ je patrné jak v kamerovém záznamu pachatele, (Obr. 21, Obr. 22 a Obr. 23, detaily
rukou sepnutých v pěst s vyznačenou velikostí „škubnutí“ jsou na Obr. 24, Obr. 25 a Obr.
26), tak i v záznamech při rekonstrukci s obviněným, kdy je nejzřetelnější v záběrech
obviněného bez úpravy zevnějšku. (Obr. 27, Obr. 28 a Obr. 29, detaily rukou sepnutých v pěst
s vyznačenou velikostí „škubnutí“ jsou na Obr. 30, Obr. 31 a Obr. 32).
V záběrech obviněného s upraveným zevnějškem I – čas 16:02:32 až 16:03:49 je uvedené
škubnutí málo zřetelné a proto z něj nebyly extrahovány žádné obrázky.
Na základě skutečností popsaných výše a znázorněných na Obr. 21 až Obr. 32 je opět možné
konstatovat, že pachatel i obviněný jsou velmi pravděpodobně jedna a ta samá osoba.

Obr. 21: 10-03-09-ro –
13:38:12

Obr. 22: 10-03-09-ro –
13:38:13

88

Obr. 23: 10-03-09-ro –
13:38:14

Obr. 24: Detail pohybu
rukou z Obr. 21

Obr. 25: Detail pohybu
rukou z Obr. 22

Obr. 26: Detail pohybu
rukou z Obr. 23

Obr. 27:
Olomouc_Jeremenkova
25082011- 15:58:08

Obr. 28:
Olomouc_Jeremenkova
25082011-15:58:09a

Obr. 29:
Olomouc_Jeremenkova
25082011-15:58:09b

Obr. 30: Detail pohybu
rukou z Obr. 27

Obr. 31: Detail pohybu
rukou z Obr. 28

Obr. 32: Detail pohybu
rukou z Obr. 29

Vzhledem k tomu, že na žádném ze záběrů není vhodný okamžik, ze kterého by bylo možné
výšku pachatele vypočítat a porovnat s výškou obviněného (jednalo se o záběr obviněného
s upraveným zevnějškem I – čas 16:02:32 až 16:03:49), bylo provedeno pouze „grafické“
porovnání.
Pro uvedené porovnání bylo nutné snímek z rekonstrukce natočit ve směru hodinových ručiček
a rozměrově „zkalibrovat“ (podle velikosti dveří, rozměrů dlaždic), neboť v době mezi
pořízením snímků pachatele a záběry z rekonstrukce uplynulo cca 18 měsíců a bylo změněno
umístění kamery.
Z výsledku grafického porovnání je zřejmé, že výška pachatele z Obr. 33 a obviněného
zachyceného na Obr. 34 je totožná. Výsledné porovnání je znázorněno na Obr. 35.
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Obr. 33: 10-03-09-ro – 13:37:22

Obr. 34: Olomouc_Jeremenkova_
25082011- 16:03:2
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Obr. 35: Porovnání výšky postav z obr. 33 10-03-09-ro – 13:37:22 a z obr. 34
Olomouc_Jeremenkova_25082011- 16:03:29
Závěr
Jako závěr celého procesu „posouzení ztotožnění pachatele a osoby obviněného“ je možné
konstatovat, že se s velkou pravděpodobností na všech záběrech jedná o jednu a tu samou
osobu.
Všechny obrázky, které jsou v tomto článku uvedené, jsou pouze informativní pro tento text a
rozměrově a rozlišením se v žádném případě neshodují s obrázky, které byly pro zpracování
použity.
Použitá metoda grafického stanovení identifikace osoby z videozáznamu je velmi vhodná pro
praktické využití. Přesnost je závislá na kvalitě videozáznamu a přesnosti měření na místě činu.
Použité metody jsou dostatečně přesné a mohou být návodem pro další využití ve forenzní
biomechanice. Obrázky použité v tomto textu jsou pouze informativní a rozměrově a rozlišením se
neshodují s obrázky, na kterých bylo měření prováděno.
K předloženému článku není uváděna žádná literatura, protože postup identifikace je originální
metodou autorů a poznatků použitých k její realizaci.
Poděkování
Příspěvek vzniknul v rámci projektu Zkoumání kriminalistických stop, podpořeného z prostředků
institucionální podpory.
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EXKURZ DO TRESTNĚ PRÁVNÍ PROBLEMATIKY ODPOVĚDNOSTI
PRÁVNICKÝCH OSOB SE ZAMĚŘENÍM NA POSKYTOVATELE
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
TEREZA JONÁKOVÁ
Abstrakt:
Oblast zdravotnictví se stává stále komplikovanější částí svého bytí a to nejenom díky svému
samotnému faktu komplexní profesní náročnosti v rámci medicíny, ale i souvisejících jiných
vědních disciplín – zde konkrétně právní vědy. Smyslem lékařů je především léčit a to i přes hrozbu
stížností a soudních sporů, které jim během výkonu jejich povolání hrozí. Odpovědnostní vztahy,
které vyplývají nejen z výkonu povolání lékaře, ale i vztahu lékaře k určité právnické osobě, která
je poskytovatelem zdravotních služeb je v tomto zcela zásadní. Odpovědnostní kombinace tak
představují průnik občanskoprávní, správní, pracovněprávní, disciplinární, ale především i ultima
ratio trestní kontext a právě role trestního práva doznává v současnosti stále větší pozornosti.
Klíčová slova:
Právnická osoba, trestně právní odpovědnost, compliance criminal program
Abstract:
The healthcare sector is becoming an increasingly complicated part of its being, not only because of
its very fact, the complex professional demands in medicine, but related to other scientific
disciplines - here specifically legal sciences. The purpose of doctors is primarily to heal, despite the
threat of complaints and litigation that threaten them during the exercise of their profession. Liability
relationships that arise not only from the practice of a doctor's profession but also from the
relationship of a doctor to a particular legal person who is a provider of health services is absolutely
essential in this respect. Responsible combinations represent the penetration of civil, administrative,
labor law, disciplinary, but above all the ultima ratio criminal context, and the role of criminal law
is currently gaining increasing attention.
Keywords:
Legal person, criminal liability, compliance crime program
Předpoklady vzniku právní odpovědnosti jsou obecně konstatovány protiprávním jednáním,
škodlivým následkem, příčinnou souvislostí mezi protiprávním jednáním a škodlivým následkem a
zaviněním. Jednání v oblasti poskytování zdravotní péče prakticky častěji spočívá v porušení
povinnosti postupovat lege artis99 a v nedostatečně provedeném informovaném souhlasu. Příčinný
vztah mezi jednáním a škodlivým následkem musí být bezpochybně prokázaným a deklaruje, zda
v komplexu skutečností přicházejících v úvahu jako příčiny škody existuje skutečnost, se kterou je
odpovědnost v daném případě spojována. V případě trestního práva platí princip, že vinu musí
obžalovanému prokázat obžaloba.100 Zavinění konstruuje teorie z pohledu subjektivní a objektivní
odpovědnosti a jak dále deklaroval Ústavní soud ve svém nálezu101 – je třeba zkoumat i míru
případného zavinění. Zcela zásadní a rozdílnou otázkou následné konstrukce ihned v úvodu zůstává
99

Viz blížeji ustanovení §28 odst. 2 z.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění
(dále jen „ZZS“) a čl. 4 Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny:
Úmluva o lidských právech a biomedicíně, sdělení č. 96/2001 Sb. m. s., účinnost od 1. 10. 2001.
100 Jika Stolínová, Jan Mach: Právní odpovědnost v medicíně, druhé doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2010, str. 72.
101 Srovnej Nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03

92

možnost uplatňování odpovědnosti v rámci trestního procesu či prostřednictvím občanského řízení,
neboť platí, že zatímco v trestním řízení musí obžaloba prokázat obžalovanému zavinění,
občanskoprávním řízením o náhradu škody se může žalovaný zprostit odpovědnosti, dokáže-li, že
škodu nezavinil.102 Nejčastějším případem občanskoprávní odpovědnosti ve zdravotnictví je
odpovědnost za škodu.103 O případ škody způsobené porušením prevenční povinnosti ve
zdravotnictví se může jednat i tehdy, pokud sice nedošlo k postupu non lege artis, ale byla způsobena
nedostatky v organizaci práce, řízení, nedostatečné kontrole, apod.104 Zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) rozlišuje dále odpovědnost za porušení zákona
a porušení smluvní povinnosti, při použití vadné věci105 či odpovědnost za neoprávněný zásah do
práva na ochranu osobnosti.106 Dle § 2958 OZ musí peněžitá náhrada plně vyvažovat vytrpěnou
bolest a další nemajetkovou újmu.
Trestněprávní odpovědnost se uplatní tehdy, nepostačuje-li uplatnění odpovědnosti podle jiného
právního předpisu. Zde se tedy plně projevuje zásada subsidiarity trestní represe a princip ultima
ratio107, které jsou materiálním korektivem definice trestného činu a mají i povahu interpretačního
pravidla.108
Trestní odpovědnost právnických osob byla zavedena do českého právního řádu zákonem
č.418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, v platném znění (dále jen „TOPO“). Touto
skutečností byla prolomena zásada uplatnění individuální trestní odpovědnosti a v zásadě umožněno
souběžné uplatnění trestní odpovědnosti fyzické osoby a právnické osoby. Podmínky uplatnění dále
stanoví §8 TOPO. Znaky charakterizující objektivní stránku trestného činu jsou v případě
právnických osob doplněny vedle obecných znaků – jednání, následek, kauzální nexus – o
skutečnost, že čin byl spáchán jménem, v zájmu nebo v rámci činnosti konkrétní právnické osoby.109
Zavinění právnické osoby, u které si jen těžko lze představit „vnitřní psychický vztah“ se musí
zkoumat nepřímo, prostřednictvím zavinění fyzické osoby jednajících za osobu právnickou.110
Právnické osobě se přičítá jednání fyzické osoby. V souvislosti s touto skutečností teorie hovoří o
subjektu primárním, kterým je právnická osoba, sekundárním (subjekty uvedené v § 8 odst. 1 písm.
a) až c)) a terciálním (osoba zaměstnance).111
S účinností od 1. 12. 2016 byla zákonem č. 183/2016, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění, rozšířena trestní
odpovědnost právnických osob. Zásadní novela zcela revolučně vydefinovala okruh trestných činů,
za které může být právnická osoba trestně odpovědná. Zákonodárce přistoupil ke zcela odlišné
koncepci a konstatoval, že právnické osoby budou trestně odpovědné za všechny trestné činy
s výjimkou těch, které zákonodárce taxativně vyjmenoval v ustanovení § 7 TOPO.
V konkrétním zaměření na poskytovatele zdravotních služeb lze možné příčiny jejich trestné
činnosti nejvíce dohledat v:
 postupu non lege artis
 nedodržení hygienických a protiepidemiologických opatření,
 porušení opatření pro předcházení chybovosti při medikaci,
 nedostatečné personální zabezpečení poskytovatele,
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Jika Stolínová a Jan Mach: Právní odpovědnost v medicíně, druhé doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2010, str. 25.
Jika Stolínová a Jan Mach: Právní odpovědnost v medicíně, druhé doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2010, str. 71.
104 Jika Stolínová a Jan Mach: Právní odpovědnost v medicíně, druhé doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2010, str. 72.
105 § 2936 NOZ
106 Blížeji rozsudky Evropského soudního dvora Amoniene proti Litvě a Biriuk proti Litvě.
107 Blížeji stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu uveřejněné pod č. 26/2013 Sb. rozh. tr.
108 Blížeji Jolana Těšinová, Roman Žďárek a Radek Policar: Medicínské právo. 1. vyd., Praha: C.H. BECK, 2011, str. 351.
109 Blížeji Jaroslav Fenyk a Ladislav Smejkal: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Příloha:
Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. str. 29.
110 Blížeji Jaroslav Fenyk a Ladislav Smejkal: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Příloha:
Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. str. 30.
111 Blížeji Jaroslav Fenyk a Ladislav Smejkal: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Příloha:
Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. str. 31.
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 nedostatečné materiální vybavení poskytovatele,
 neoprávněné majetkové nebo účetní dispozice
 provizní platby (tzv. kick-back platby).112
Z katalogu trestných činů spáchaných v souvislosti s činností poskytovatelů zdravotní péče lze uvést
např. trestné činy proti životu a zdraví, šíření nakažlivé nemoci a ohrožení pohlavní nemocí, trestné
činy proti těhotenství ženy, trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi
a orgány, lidským embryem a lidským geonomem, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu
osobnosti, soukromí a listovního tajemství, trestné činy proti majetku, trestné činy obecně
nebezpečné nebo trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných.
Možným limitem pro značně široké uplatnění trestní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb
je tzv. jednání na úkor. Zde platí, že „právnické osobě nelze přičítat trestný čin ve smyslu ustanovení
§ 8 odst. 2 TOPO, pokud jednající fyzická osoba spáchala protiprávní čin fakticky v rámci činnosti
právnické osoby, ale na úkor této právnické osoby. V takovém případě sice platí, že právnická osoba
obecně odpovídá za volbu fyzických osob oprávněných za ni jednat, avšak byla-li právnická osoba
zneužita ke spáchání trestného činu fyzickou osobou jednající za ni, zpravidla není možno dovodit
spáchání trestného činu i touto právnickou osobou.“113 Dalším možnou determinantou pro zproštění
trestní odpovědnosti je litera ustanovení § 8 odst. 5 TOPO. Z dikce zákonného ustanovení §8 odst.
5 TOPO lze dovodit, že trestní odpovědnosti se „zprošťuje“ právnická osoba, pokud vynaložila
veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu
příslušnými osobami zabránila. Je tedy na právnické osobě, aby příslušné podklady k důvodnosti
závěru o vynaložení veškerého úsilí předložila a orgány činné v trestním řízení je provedly. Zásada
„nemo tenetur“ je předpokládána114, obdobně tak ustanovení § 78 odst. 3 trestní řádu, v platném
znění (dále jen „TrŘ“)115. Úprava v ustanovení §8 odst. 5 TOPO předpokládá u právnických osob
připuštění skutečností pouze objektivního charakteru. Pokud se ve vztahu k trestní odpovědnosti
právnické osoby uplatňuje zvláštní subjektivní odpovědnost, stojí na konstrukci přičitatelnosti
trestného činu právnické osobě, za zavinění osoby fyzické. Terrminologicky vhodnější označení se
v souvislosti s vyviněním právnické osoby za trestný čin jeví exkulpace než liberace.
Orgány činné v trestním řízení jsou podle ustanovení §2 odst. 5 TrŘ povinny zjistit skutkový stav
věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Vina obviněnému musí být nepochybně prokázána a ve
vztahu k trestní odpovědnosti právnické osoby je třeba vypořádat se s otázkou, zda právnická osoba
vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního
činu vyjmenovanými osobami zabránila, či nikoli. O presumovanou skutečnost se zde nejedná a pro
obhajobu právnické osoby se otvírá značně široký prostor pro předkládání nejrůznějších interních
materiálů s odůvodněním, že právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno
spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu zabránila. Právnická osoba má tak za cíl
vyhnout se trestní odpovědnosti tak, aby zůstalo u trestněprávního excesu vyjmenovaných osob, s
trestní odpovědností pouze fyzické osoby, která trestný čin spáchala. V trestním procesu se
setkáváme s materiálním důkazním břemenem a zásadou legality a zásada oficiality (§2 odst. 3 a §2
odst. 4 TrŘ, u poškozeného ustanovení §2 odst. 15 a §43 odst. 3 TrŘ).
Opatření přijímaná právnickými osobami na základě ustanovení §8 odst. 5 TOPO, tzv. compliance
criminal programy, musejí být specifická, individuální a jejich nastavení musí být realizováno s vizí
možnosti spáchání protiprávního činu přičitatelného právnické osobě, stejně tak, jako možná trestná
činnost konkrétní právnické osoby. Rozsah trestní odpovědnosti právnických osob je třeba limitovat
nejen zákonnou definicí stíhatelných trestných činů, ale také organizačními, situačními,
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materiálními, personálními a dalšími okolnostmi konkrétní právnické osoby, které mohou zvyšovat
nebo snižovat riziko výskytu některých trestných činů. Legislativa nedefinuje minimální standard,
při jehož dodržení by se mělo za to, že právnická osoba vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo
možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu vyjmenovanými osobami zabránila.
Požadavek vynaložení veškerého úsilí není ano okrajově legálně definován a praxe předpokládá, že
jej bude možné posuzovat zejména z hlediska tzv. firemní kultury, jež je nejdůležitějším faktorem
ovlivňujícím dodržování závazných pravidel a etického chování. Požadavek vynaložení veškerého
úsilí bude možné posuzovat zejména prostřednictvím preventivní úrovně, která zahrnuje opatření
organizace orientované na vyloučení, omezení a neutralizaci faktorů vedoucích ke spáchání
protiprávního činu, který by měl být právnické osobě přičítán. Tzv. detekční úroveň, další stupeň
k hodnocení vynaložení veškerého úsilí, obsahuje opatření organizace orientované na zavedení a
prosazování faktorů vedoucích k odhalení protiprávního činu, který by měl být právnické osobě
přičítán. Třetí, represivní (reakční) úroveň je představována opatřeními organizace orientovanými
na zavedení a vynucování faktorů vedoucích k postihu protiprávního činu, který by měl být
právnické osobě přičítán. Uvedené úrovně na sebe navazují, vzájemně se prolínají a doplňují.
Orgány činné v trestním řízení se firemní kulturou v rozsahu vztahujícímu se k obsahu projednávané
trestní věci, s důrazem na možné důsledky vyvinění právnické osoby podle §8 odst. 5 TOPO a na
pozadí okolností případu, za nichž má být právnická osoba stíhána. Orgány činné v trestním řízení
musí zkoumat nejen přijatá opatření, ale i jejich kontrolu ze strany právnických osob a dodržování.
Orgány činné v trestním řízení by měly opatření, s důsledky vyvinění právnické osoby podle §8
odst. 5 TOPO, posuzovat prostřednictvím kritéria vhodnosti, tj. zda je příslušné opatření vůbec
způsobilé dosáhnout zamýšleného cíle a kritéria přiměřenosti, tj. nakolik potřeba existence
příslušného opatření odpovídá situaci u dané právnické osoby. Prvky, které by měly být v rámci
celku zohledněny, souvisí s formou právnické osoby, její strukturou a velikostí, předmětem,
zaměřením, délkou činnosti, počtem, složením, řízením, postavením zaměstnanců a dalších
odpovědných pracovníků právnické osoby, jejich znalostmi a dovednostmi se zřetelem na dřívější
trestnou činnost, součinnost s orgány činnými v trestním řízení apod. K možnému uplatnění
vyvinění dle ustanovení § 8 odst. 5 TOPO je evidováno prozatím pouhých 5 případů aplikace a ani
jeden se prozatím netýkal poskytovatelů zdravotních služeb.116 Hodnocení tzv. compliance criminal
programů a jejich účinného prosazování v podmínkách konkrétního poskytovatele zdravotních
služeb je vždy ad hod rozhodnutím příslušného orgánu v konkrétní věci a situaci.
Medicínské právo je dynamicky rozvíjející se oblastí v akademické i praktické profesní sféře.
Otazníkem do budoucna zůstává, zda se nerodí nový trend nadužívání trestního práva na úkor práva
občanského. Katalog trestných činů, které by mohly souviset s oblastí zdravotnictví, preventivní a
reaktivní opatření, která by měla zdravotnická zařízení zavádět do svých procesů nebo výčet úrovní,
které by měly právnické osoby přijímat k vynaložení všech sil k zabránění protiprávního jednání,
jistě není uzavřený a je otázkou praxe, které další diskusní okruhy budou v této oblasti vznikat a
nově se otvírat. V dané souvislosti nevznikají úvahy čistě legislativní povahy, ale i etických konexí,
kdy je např. otázkou, zda je na místě uplatnění trestní represe právnické osoby jako poskytovatele
zdravotních služeb v případě, že nezajistí dostatek lékařského a zdravotnického personálu, ačkoli
v místě a čase takový požadavek může být považován za nespravedlivý. Legislativní úvahou rovněž
zůstává využitelnost některých druhů trestů, které lze uložit právnické osobě jako poskytovateli
zdravotních služeb, tj. např. trestu zrušení právnické osoby dle ustanovení § 16 TOPO, zákazu
činnosti dle ustanovení § 20 TOPO nebo trestu zákazu přijímání dotací a subvencí dle ustanovení §
22 TOPO. Úvahou de lege ferenda zůstává, zda neexistuje legislativní potřeba upravit některá
jednání související s poskytováním zdravotní péče.117
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY NOVÝCH PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK
BRONISLAV JURÁSEK, MARTIN KUCHAŘ
Abstrakt:
Pokud pozměníme chemickou strukturu legislativou regulované drogy, získáme látku, která nebude
ze zákona regulovaná a zároveň bude mít podobné účinky jako původní droga. Takto pozměněným
látkám vyskytujícím se nově na drogovém trhu se začalo říkat Nové psychoaktivní látky (NPS) nebo
také designer drugs. NPS se díky online distribuci a dočasné legálnosti staly v posledních letech
doslova fenoménem a jejich počet každoročně narůstá. Tyto látky představují závažná zdravotní
rizika pro jejich uživatele. Přestože se NPS snaží napodobovat vlastnosti legislativou regulovaných
látek, jedná se vlastně o nová xenobiotika s neznámou toxicitou a účinky na lidský organismus. Jako
následek užití těchto mnohdy velmi potentních látek již byla zaznamenána celá řada intoxikací a
úmrtí. Jejich regulace představuje velkou výzvu pro regulační autority zabývající se drogovou
problematikou.
Klíčová slova:
NPS, Nové psychoaktivní látky, designer drugs, disociativní anestetika, kathinony, syntetické
kanabinoidy, syntetické opioidy, fenetylaminy
Abstract:
If we modify the structure of the illicit drug, we will obtain a substance that is not regulated by law
with similar effects as the illicit drug. These structurally modified compounds are called New
Psychoactive Substances (NPS) or designer drugs. NPS have become a global phenomenon in recent
years. Their number is increasing every year mainly due to the online distribution and temporary
legality. These substances pose serious health risks to their users. Although NPS try to imitate the
properties of regulated substances, they are in fact new xenobiotics with unknown toxicity and
effects on the human organism. A considerable amount of intoxications and deaths have been
reported as a result of the use of these often very potent substances. The legislative regulation of
these compounds poses a great challenge to regulatory authorities dealing with drug issues.
Keywords:
NPS, New psychoactive substances, designer drugs, dissociative anaesthetics, cathinones, synthetic
cannabinoids, synthetic opioids, phenethylamines
Úvod
V poslední dekádě došlo k masivnímu rozšíření NPS. Jako NPS jsou označovány látky, které
obchází legislativu obměnou své chemické struktury. Jelikož legislativa většiny států světa (včetně
celé EU) reguluje konkrétní chemické sloučeniny jakoukoliv obměnou chemické struktury
regulované látky je získána nová neregulovaná látka. Pokud je u těchto pozměněných struktur
zachován farmakofor, jeho účinky mohou být velmi podobné jako účinky původní drogy. Obměnou
zakázaných omamných a psychotropních látek regulovaných legislativou můžeme získat nespočet
nových struktur, které regulovány nejsou. V současné době Evropské monitorovací centrum pro
drogy a drogovou závislost (EMCDDA) monitoruje více než 620 NPS a toto číslo narůstá téměř o
2 sloučeniny týdně. Masivní nárůst těchto struktur každým rokem, zkoumání jejich biologických
vlastností a vývoj detekčních metod pro tyto látky představuje skutečnou výzvu pro forenzní
laboratoře a regulační autority.1
Část NPS byla připravena pouze jako analoga již zakázaných drog a nemají syntetickou ani
farmaceutickou minulost. Řada NPS však byla původně připravena farmaceutickými firmami jako
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potenciální léčiva, která však nenašla své uplatnění. Tyto látky tak zažívají své znovuobjevení a
začínají se vyskytovat na drogovém trhu. Je také důležité zdůraznit, že toxicita, dávkování a často
ani účinky nejsou u NPS nových na drogovém trhu známé a k prvnímu řádnému testování tedy
dochází až u uživatelů. Velmi často se jedná o velmi potentní substance s velmi výraznou toxicitou
a takové hazardování se zdravím si proto nezřídka kdy vyžádají své oběti. Tuto problematiku dále
umocňuje nejistota způsobená občasnou záměnou aktivních látek v přípravcích. Jako příklad lze
uvést prodej disociativního anestetika ketaminu, který obsahoval místo ketaminu účinnější
deschlorketamin. Dále také záměny syntetických kanabinoidů ve směsích určených pro kouření,
které jsou spojovány s řadou úmrtí.2
Ve většině případů se NPS prodávají jako pevné krystalické látky (Obrázek 1). Tyto pevné
krystalické látky, často označované například jako hnojiva či koupelové soli, jsou ve většině případů
syntetizovány v Číně a prodávají se nejčastěji v internetových obchodech (Obrázek 2). Byly
zaznamenány také případy prodeje těchto látek jako náplně do elektronických cigaret nebo nanesené
na rostlinný materiál (např. damiana), který je určen ke kouření.3, 4

Obr. 1: Balení NPS dichloropanu
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) je evropská agentura
monitorující drogovou problematiku v Evropě. EMCDDA dělí Nové psychoaktivní látky do
několika skupin. Jsou to: syntetické kanabinoidy, syntetické kathinony, fenetylaminy,
benzodiazepiny arylcyklohexylaminy (disociativní anestetika), arylalkylaminy, piperidiny a
pyrrolidiny, tryptaminy, piperaziny, opioidy, rostliny a rostlinné extrakty, aminoindany a ostatní. 5
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EMCDDA shromažďuje informace zdravotnických (intoxikace) a policejních složek (záchyty látek)
napříč evropskými státy pomocí systému včasného varování (early warning systém, EWS).5

Obr. 2: Balení NPS ze skupiny syntetických kanabinoidů MMB-Chminacy
Nicméně tyto látky, často zneužívané jako alternativa zakázaných drog, mohou mít také účinky,
které by mohly být v budoucnu využity také ve farmacii. V posledních letech zažívají mnohé látky
ze skupiny NPS i klasických drog svou renesanci v oborech lékařství a především psychiatrie.
Objevy spojené s antidepresivními účinky ketaminu6,7 (potenciálně s celou skupinou disociativních
anestetik) a psilocybinu8 ukazují tyto látky v novém světle. V současnosti probíhá klinická studie
psilocybinu na dobrovolnících na Národním Ústavu duševního zdraví, kde je zkoumán jeho
potenciál při léčbě depresí či jiných psychologických onemocnění. Pozitivní předběžné výsledky a
potenciál pro budoucí léčbu PTSD nebo sociálních fobií u autistických osob9,10 ukazuje také známá
pouliční droga MDMA (extáze).11–13
Disociativní anestetika
Ketamin (1) je arylcyklohexylamin, který patří do skupiny disociativních anestetik. Disociativní
anestetika jsou relativně malou skupinou NPS (ve srovnání s ostatními skupinami), která je často
zneužívaná uživateli pro řadu svých efektů. Mezi nejcharakterističtější účinky této skupiny látek
můžeme řadit vytvoření tzv. „disociativního stavu“.14, 15 Skupina disociativních anestetik v současnosti
přitahuje pozornost řady odborníků. Díky mechanismu svého působení (inhibitory N-metyl-Daspartátového (NMDA) receptoru) mají tyto látky potenciál jako neuroprotektivní agens.16–18 A jelikož
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nedávné vědecké studie ukázaly potenciál disociativních anestetik také v léčbě depresí, dochází
v současnosti v oboru psychiatrie k intenzivnímu výzkumu této skupiny látek.19, 20 Dříve byl NMDA
receptor považován jako vhodný target pro vývoj léčiv s antiepileptickým účinkem. Negativní
výsledky a následující výzkum vedly ke zjištění, že za šíření (epileptické aktivity) může být
odpovědný AMPA receptor.21
Většímu nasazení do klinické praxe však brání závažné vedlejší účinky. Chronické užívání těchto
látek způsobuje záněty močového měchýře (účinek prokázán u ketaminu a methoxetaminu).22,23
Disociativní anestetika jsou však v současné době také spojena s řadou úmrtí a představují tak
závažné zdravotní a sociopatologické riziko pro společnost.19 Mezi disociativní anestetika patří
například ketamin (1), deschlorketamin (2), eticyclidon (3), methoxetamin (4) a
fluordeschlorketamin (5).

Obr. 3: Struktury disociativních anestetik: ketamin (1), deschlorketamin (2), eticyclidon (3),
methoxetamin (4) a fluordeschlorketamin (5)
Syntetické kanabinoidy
Skupina syntetických kanabinoidů je označována EMCDDA jako nejpočetnější mezi jednotlivými
skupinami NPS. Syntetické kanabinoidy jsou strukturně rozmanité látky působící jako agonisté
kanabinoidních receptorů (CB1 a CB2). CB1 se nachází především v centrální nervové soustavě
(psychotropní účinek kanabinoidů) a CB2 převážně v buňkách imunitního systému a slezině
(imunitní odpověď organismu). Tyto látky mají převážně vyšší afinitou k CB1 receptoru ve srovnání
s THC. Řada těchto velmi aktivních a toxických látek je spojována s velkým množstvím intoxikací,
z nichž mnoho z těchto intoxikací končilo úmrtím.24, 25 Mezi syntetické kanabinoidy patří například
AB-FUBINACA (6), ADBICA (7), AB-CHFUPYCA (8), JWH-018 (9) a AM-694 (10).
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Obr. 4: Struktury syntetických kanabinoidů: AB-FUBINACA (6), ADBICA (7), AB-CHFUPYCA
(8), JWH-018 (9) a AM-694 (10)
Syntetické kathinony
Syntetické kathinony, které jsou na drogovém trhu často prodávány jako koupelové soli, patří mezi
nejčastěji zachytávané NPS v Evropě.1 Tato skupina získala svůj název podle přírodní látky
s názvem Kathinon, který je obsažen v rostlině katha jedlá (catha edulis). Tento keř roste zejména
v Severní a Východní Africe a na Arabském poloostrově (Etiopie, Keňa, Jemen) a dorůstá výšky až
6 m.26 Syntetické kathinony zastávají na drogovém trhu pozici legální alternativy stimulantů, jako
jsou amfetamin, MDMA či kokain. 27 Mezi syntetické kathinony patří například DL-4662 (11),
MDPV (12), Flephedron (13), Pentylon (14) a Mefedron (15).
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Obr. 5: Struktury syntetických kathinonů: DL-4662 (11), MDPV (12), Flephedron (13), Pentylon
(14) a Mefedron (15)
Syntetické opioidy
V posledních letech narůstá zájem uživatelů o skupinu syntetických opioidů. Od roku 2009
EMCDDA monitoruje 25 látek, z nichž 9 bylo poprvé zaznamenáno v roce 2016.1 Byl zaznamenán
také nárůst množství zadržených látek. Zatímco v roce 2014 bylo zabaveno přibližně 240 ml
syntetických opioidů, v roce 2015 narostl záchyt této skupiny látek téměř na 2 litry. V roce 2015
představovaly deriváty fentanylu (14) téměř 60 % záchytů (celkem 600) z této skupiny látek.1
Syntetické opioidy představují pro uživatele díky své velmi vysoké aktivitě a velmi úzkému
terapeutickému oknu (rozdíl mezi dávkou působící terapeuticky a toxickou dávkou) velmi vysoké
riziko předávkování. Například syntetický analog fentanylu acetylfentanyl je spojován s úmrtím 32
osob v Evropě (více než 50 úmrtí v USA) jen za rok 2015.5, 28 Acetylfentanyl je více než 15x
potentnější ve srovnání s morfinem, přičemž jeho letální dávka je velmi nízká.28 Značné množství
úmrtí mohou mít na svědomí také analoga fentanylu, která jsou na černém trhu prodávána jako
heroin.5 Mezi syntetické opioidy patří například fentanyl (16), acetylfentanyl (17), 3methylbutyrfentanyl (18), U-47700 (19) a Furanylfentanyl (20).
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Obr. 6: Struktury opioidů: fentanyl (16), acetylfentanyl (17), 3-methylbutyrfentanyl (18), U-47700
(19) a Furanylfentanyl (20)
Fenetylaminy
Fenetylaminy patří mezi látky se stimulačním a halucinogenním účinkem.29, 30 Různými substituenty
na aromatickém jádru může být dosaženo odlišných neurochemických účinků. Část látek ze skupiny
2C derivátů interaguje se serotoninovými receptory skupiny 5-HT2 a dále ovlivňuje zpětné
vychytávání dopaminu, serotoninu a noradrenalinu.29 Naopak látky se strukturou 2C-B jsou agonisté
α1 adrenergních receptorů.29 Mezi fenetylaminy patří například 2C-B (21), 2C-B-Butterfly (22),
Bromo-dragonFLY (23), 25I-NBOMe (24) a 25I-NB34MD (25).

Obr. 7: Struktury fenetylaminů: 2C-B (21), 2C-B-Butterfly (22), Bromo-dragonFLY (23), 25INBOMe (24) a 25I-NB34MD (25)
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Závěr
Přestože jsou Nové psychoaktivní látky často neregulované legislativou, jedná se často o velmi
nebezpečné látky, které jsou spojovány s řadou úmrtí po celém světě. Pokud nedojde v krátké době
k jejich legislativní regulaci, velmi rychle stoupá jejich obliba mezi uživateli. Aby látka mohla být
zakázána, je nutné vypracovat takzvaný dokument hodnocení rizik (tzv. risk assessment), který by
měl obsahovat co nejvíce relevantních informací o této látce (včetně například metabolismu).
Značný nárůst těchto látek na evropském trhu také zvyšuje poptávku po účinných detekčních
metodách schopných spolehlivé kvalifikace těchto látek.
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POSTŘELOVÁNÍ BALISTICKÉ ŽELATINY A METODA RADIÁLNÍCH
TRHLIN
LUDVÍK JUŘÍČEK, OLGA VOJTĚCHOVSKÁ
Abstrakt:
Článek pojednává o použití želatiny v balistickém experimentu a řeší některé problémy spojené s
hodnocením výsledků tohoto experimentu. Článek představuje metodu hodnocení účinků
malorážové střely na želatinový blok, zastupující biologickou tkáň, kterou původně vyvinul pro
potřeby vojenského lékařského výzkumu J. Knappworst (Dynamit Nobel AG, 1976).118 V
souvislosti s použitím této nepřímé metody hodnocení článek dále objasňuje pojem „Profil zranění“
(M. L. Fackler a J. A. Malinowski, 1985), který lze považovat za určité rozšíření experimentálních
metod využívajících želatinu jako simulační prostředek. „Tento příspěvek vznikl v rámci následného
výzkumu udržitelnosti pro projekt operačního programu Výzkum a vývoj: Centrum excelentnosti
bezpečnostního výzkumu kód ITMS: 26240120034, spolufinancovaný ze zdrojů Evropského fondu
regionálního rozvoje“.
Klíčová slova:
Balistická želatina, malorážová střela, želatinový blok, biologická tkáň, profil zranění, simulační
prostředek
Abstract:
The paper is dealing with gelatine application in ballistic experiment and solves some problems
related to this experiment results evaluation. The paper presents the evaluation method used for
small-calibre projectile effect on gelatine block representing biological tissue which was originally
developed for military medicine research purpose by J. Knappworst (Dynamit Nobel AG, 1974).
Referring to the application of indirect evaluation method, the paper also explains the term “Wound
profile“ (M. L. Fackler a J. A. Malinowski, 1985) which can be considered as particular enrichment
of experimental methods applying gelatine as simulation means. “This contribution is the after result
of the project implementation: Centrum excelentnosti bezpečnostního výzkumu kód ITMS:
26240120034 supported by the Research & Development Operational Programme funded by the
ERDF”.
Keywords:
Ballistic gelatine; Small-calibre projectile; Gelatine block; Biological tissue; Wound profile;
Simulation means
Úvod
Lidské tělo představuje z hlediska ranivé balistiky značně nehomogenní cíl. Je tvořeno prostředími
o různých hustotách119 a s odlišnými fyzikálními a biologickými charakteristikami. Tato prostředí,
která jsou ostře ohraničena, je možné geometricky jen ztěží exaktně definovat. Proto vytvoření
fyzikálního modelu, který by plně vyhovoval vlastnostem a parametrům lidského těla, je téměř
nemožné. Tyto skutečnosti velmi ztěžují predikci chování střely v lidském těle a tím i závažnosti
střelného poranění. Průměrná hustota lidských tkání je přibližně 900 krát větší než hustota vzduchu.
118

KNAPPWORST, J. Untersuchung der Geschosswirkung durch quantitative Energieabgabemessungen im
Zielmedium Gelatine. In: Munition, Hsg. Bundeskriminalamt, Wiesbaden, 1976.
119
Průměrná hustota tkání lidského těla je 1100 kg.m-3, hustota krve je 1054 kg.m-3, kosti (zuby) mají hustotu 1650
(2400) kg.m-3.
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Tím jsou dány velmi dobré předpoklady pro rozvinutí terminálně-balistických jevů, ovlivňujících
ranivost střel. Na konstrukci dané zbraně a střeliva pak závisí, zda bude ranivý potenciál využit, či
nikoliv.
Náhradní materiály biologických tkání, používané v balistickém experimentu, musí vykazovat téměř
stejnou hustotu jako má tělesná tkáň ( = 1100 kg.m-3), ale také elasticitu, schopnost pohlcení
energie střely a odpor proti jejímu pronikání. Proto z těchto důvodů se v počátcích rozvoje ranivé
balistiky používaly k experimentálnímu postřelování především biologické tkáně. Nositeli těchto
tkání byla zvířata a jejich orgány, lidské mrtvoly a v posledních letech byly ve světě k těmto účelům
použity i buněčné kultury. Ačkoliv se dnes z ekonomických, ale hlavně etických důvodů orientujeme
na použití náhradních materiálů biologických tkání, v opodstatněných případech je použití reálných
tkání v balistickém experimentu nezastupitelné.
Problém stanovení ranivosti (ranivého potenciálu) střely se jeví základním problémem pro
kvantifikovaný popis základních vlastností střely z pohledu balistiky zranění. Jako míra pro účinek
střely byla některými autory zvolena kinetická energie střely (EK) nebo jiná vhodně zvolená
fyzikální veličina, vycházející z balistických vlastností dopadající střely. Názory autorů na to, kterou
fyzikální veličinu zvolit jako objektivní kritérium ranivosti střely a tedy i odolnosti živé síly, se však
různí. Tito autoři srovnávají odolnost nechráněné živé síly s odolností tuhé překážky z náhradního
materiálu určité tloušťky120. Uvedená kritéria, vycházející z použití pevných náhradních materiálů,
mají spíše orientační charakter. Jejich výsledky jsou jen těžko transformovatelné na předpokládaný
účinek střely v biologických tkáních, a proto slouží k pouhému srovnání účinků zkoumaných střel
určité konstrukce a balistických parametrů.
Z důvodů dalšího přiblížení ranivě balistické simulace k podmínkám pronikání střely do
biologických tkání, bylo nutné přejít od postřelování tuhých náhradních materiálů (jedlové dřevo,
ocelový nebo duralový plech určité tloušťky) ke střelbě na plastická média, která se svými
fyzikálními a mechanickými vlastnostmi více blíží vlastnostem měkké biologické tkáně. Bylo ale
nutné nalézt takové materiály, kterých hustota, stlačitelnost, elasticita a viskozita, zajistí podobné
dynamické chování střel při jejich pronikání, jako svalová tkáň. Nespornou výhodou plastických
médií je jejich homogenita mechanických a fyzikálních vlastností v celém objemu experimentálně
postřelovaného bloku. Tato homogenita plastického média je důležitá pro kvantitativní popis účinků
zkoumaných střel.
Nositeli takových vlastností se staly121:
 10 % a 20 % želatinový roztok (označení Ž-10 a Ž-20),
 glycerinové mýdlo (označení GM) nebo
 směs petrolátu a parafinu (PP 75/25).
Z důvodů zaměření a omezeného rozsahu příspěvku se dále omezíme pouze na použití
balistické želatiny jako substituce měkké biologické tkáně v balistickém experimentu a jejího
chování v závislosti na konstrukci posuzované střely a použitém balistickém systému.
1.
Balistická želatina jako substituce měkkých biologických tkání
Želatina je protein ireverzibilní (nevratné) povahy. Vyrábí se z kůže, kostí nebo šlach hospodářských
zvířat. Firmy, zabývající se výrobou želatiny, své receptury přísně tají. Je-li želatina podrobena
zatížení, odvodňuje se. Pevnost želatinového gelu závisí na jeho koncentraci a také teplotě.
K experimentálnímu postřelování se z připravené želatiny odlévají bloky o rozměrech 15 x 15 x 15
cm (Dynamit Nobel AG), 15 x 15 x 35 cm (W. Weigel) nebo 25 x 25 x 50 cm
120

Za ekvivalentní překážku bylo dřív např. považováno měkké jedlové bezsukové nebo smrkové dřevo tloušťky 1“
(25,4 mm), ocelový plech tloušťky 1,5 mm nebo duralový plech tloušťky 5 mm, což bylo z hlediska potřeb studia
balistiky zranění značným zjednodušením.
121
Vedle těchto médií se k přímému postřelování používaly také hlína a plastelína. Z důvodu značné závislosti vlastností
hlíny na obsahu vody, teplotní závislosti plastelíny a obtížné reprodukovatelnosti a archivace výsledků, se tyto materiály
dnes k přímému postřelování používají zcela výjimečně.
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(J. Knappworst, M. L. Fackler). Teploty, na které jsou želatinové bloky temperovány, jsou
4 oC (M. L. Fackler), 10 oC (NATO) nebo 15 oC (Dynamit Nobel AG). Pro zabezpečení
homogenního rozložení teploty želatinového bloku v celém jeho průřezu, je nutná temperace bloků
před střelbou po dobu minimálně 12 hodin. Používané koncentrace želatiny odpovídají 10 % a 20
% roztokům podle účelu a zaměření balistického experimentu. 20 % koncentrace želatiny svými
vlastnostmi nejvíce odpovídá svalové tkáni, 10 % želatinový roztok se blíží parametrům
parenchymatózních tkání (ledviny, játra nebo plíce) a mozkovou tkáň, pro její vlastnosti, můžeme
balisticky považovat za vodu.122
Při použití želatiny k experimentálním účelům se musí počítat s jejím biologickým rozpadem a se
změnou fyzikálních a mechanických vlastností. Proto příprava želatiny probíhá bezprostředně před
jejím upotřebením a z důvodu rychlé tvorby plísní (několika málo dní), je archivace výsledků
experimentu velmi problematická. Především velmi vysoká teplotní závislost želatiny a její
biologická nestabilita tvoří hlavní nevýhody tohoto náhradního materiálu. V tab. 1 jsou uvedeny
některé základní fyzikální a mechanické charakteristiky želatiny různé koncentrace a teploty a pro
porovnání tabulka také uvádí parametry některých dalších plastických médií spolu se základními
stavebními složkami živé tkáně (voda a vzduch).
Tab. 1: Fyzikální a mechanické charakteristiky substitucí biologické tkáně. Hustota (  );
stlačitelnost (  ); dynamická (  ) a kinematická ( ) viskozita; rychlost zvuku (c). Zdroj: Sellier, K.,
Kneubühl, B. P.



t
c

Látka

°C
20
0
20
0
20
0

[kg m-3]
998
1000
1260
789
806

[1 Pa-1]
4,6.10-10
5,1.10-10
2,2.10-10
1,2.10-9
9,3.10-10
10,2.10-10

[Pa s]
1,0.10-3
1,8
1,48
1,20.10-3
-

[m2 s-1]
1,00.10-6
1,79.10-3
1,17.10-3
1,52.10-6
-

[m s-1]
1483
1403
1923
1170
1100

20

1080

3,4.10-10

 5,0.10-3 a)

 5,0.10-6

1660

20
4
20
0

1030
1060
-

4,2.10-10
3,8.10-10
-

20

910-940

-

 0,04
 0,1
-

1520
1486
1567
1541

PP 75/25

 40,0 a)
 1,0.102 a)
 10,4.10-3

Plastelína (PL)

25

1710 b)

-

 13,9.10-3

-

-

Vzduch

0

1,23

7,4.10-6

1,72.10-5

1,33.10-5

331

Voda
Glycerin
Ethanol
Glycerínové mýdlo (GM)
Želatina 10 % (Ž10)
Želatina 20 % (Ž20)

b)

-

Poznámky:
a) Hodnota látek zjištěná při teplotě 30 °C. Měření pod touto teplotou není možné, neboť
dynamická viskozita  s klesající teplotou silně vzrůstá.
b) Hodnota stanovená experimentálně v laboratoři Vojenské akademie v Brně (dnešní
Univerzitě obrany).
Pro zachycení chování střely (tvorba dočasné dutiny, deformace střely nebo její rozpad na střepiny)
uvnitř želatinového bloku, je použití transparentní balistické želatiny velmi výhodné. Takový
122

JUŘÍČEK, L. Simulace a hodnocení účinků malorážových střel na živou sílu. Doktorská disertační práce, VA Brno,
2000, 132 s.
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experimentální přístup ovšem vyžaduje použití některé z optických metod snímání dynamických
dějů (rychloběžná kamera). Na obr. 1 jsou znázorněny snímky postupné tvorby dočasné dutiny v
želatinovém bloku o rozměrech 15 x 15 x 15 cm, které byly pořízeny rychloběžnou kamerou
Olympus metodou I - SPEED. Použitá frekvence snímání byla 20 000 snímků.s-1.

Obr. 1: Pronik želatinového bloku střelou náboje ráže 40 S & W Federal EFMJ. Série vybraných
záběrů ze spojitého záznamu rychloběžné kamery Olympus. Zdroj: autoři
2.
Metoda radiálních trhlin
Pro kvantitativní hodnocení účinků střely v želatině vyvinul J. Knappworst (Dynamit Nobel AG)
metodu radiálních trhlin, původně určenou pro potřeby vojenského lékařského výzkumu. Tvar
(geometrické uspořádání) a velikost (objem) dočasné dutiny v želatinovém bloku je představován
systémem radiálních trhlin (kanálků) v okolí jádra střelného kanálu, vzniklých přenosem kinetické
energie střely na pronikané prostředí. Takto vzniklé radiální trhliny, svou délkou a hustotou
odpovídají okamžitému množství předané kinetické energie střely v daném místě střelného kanálu.
Hodnoty předané kinetické energie EPŘ vybraných druhů pistolových a revolverových střel do
želatiny uvádí tab. 2.123
Tab. 2: Předaná kinetická energie do balistické želatiny vybraných pistolových
a revolverových střel (V. J. M. Di Maio a J. Knappworst – 1976; dálka střelby 15 m). Zdroj: Sellier,
K., Kneubühl, B. P.

38 spec.
38 Auto
38 spec.

Remington
Remington
Norma

RN
FMJ
SP/HP

mq
g
13,0
8,4
7,1

38 spec.
9mm Para
9mm Para
9mm Para
357 Mag.

Remington
DNAG
DNAG
DNAG
Remington

SP/HP
Cu/RN/PlSP c)
Cu/RN/PlSP d)
Ms/RN/PlSP e)
SWC

8,1
5,6
5,65
5,9
10,2

Ráže

Firma a)

Střela b)

123

vd
m s-1
202
315
407

Ed
J
260
410
588

EPŘ
J
78
137
531

EPŘ/Ed
%
30
33
92

288
418
380
380
363

329
489
408
420
662

324
482
300
280
226

99
99
75
67
34

SELLIER, K., KNEUBÜHL, B. P. Wundballistik und ihre ballistischen Grundlagen. 2. Völlig überarbeitete und
ergränzte Auflage. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001.
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357 Mag.
357 Mag.
357 Mag.
357 Mag.
44 Mag.
44 Mag.
44 Mag.
45 Auto
45 Auto

S W
DNAG
SFM
Western
Remington
Remington
Remington
Remington
Remington

SP/HP
Cu/RN/PlSP d)
Ms/P
SP/HP
SP/RN
SWC
SP/HP
FMJ
SP/HP

8,1
7,5
2,8
7,1
15,6
15,6
15,6
14,9
12,0

351
395
643
391
381
385
372
248
279

491
579
568
534
1 110
1 130
1 057
447
460

380
520
550
533
739
862
974
159
369

77
90
97
100
67
76
82
35
80

Poznámky:
a) Označení firem:
S W: Smith  Wesson
DNAG: Dynamit Nobel AG
SFM: Société francaise de munitions
b) Označení střel:
RN: ogivální tvar se zakulacenou (oblou) přední částí
FMJ: celoplášťová
P: s ostrou špičkou
SWC: semiwadcutter (poloprosekávací)
MsSP: plně mosazná, zašpičatělá
SP: poloplášťová
HP: expanzivní (s dutinou)
Cu/Ms: celoměděná/celomosazná
PlSP: s měkkou plastovou špičkou
c) Obvyklé označení: ACTION 1
d) Obvyklé označení: ACTION 2
e) Obvyklé označení: ACTION 3
Metoda radiálních trhlin je metodou nepřímou, kdy reálný objekt je v balistickém experimentu
zastoupen homogenním fyzikálním modelem, a spočívá ve stanovení součtu délek trhlin v přesně
určených úsecích střelného kanálu. Jako výsledek je získán diagram závislosti součtu délek trhlin
na
hloubce
vniknutí
střely
s
do
želatinového
bloku
 ri
(obr. 2). J. Knappworst svými experimenty prokázal, že délky trhlin v želatinovém bloku jsou v
kvantitativním vztahu k balistickým parametrům pronikající střely a závisí na množství předané
kinetické energie na cm bloku. Autor tuto energii označoval jako Eab/s [J.cm-1].
V textu předloženého příspěvku bylo autory toto označení nahrazeno výrazem E/ PŘ.
J. Knappworst prokázal, že při pečlivém stanovení podmínek postřelování to vede ke vztahu
(1)
 ri  c  EPŘ/ i , [cm]

 

kde  ri je suma všech délek trhlin i-tého řezu daného bloku a c [cm2.J-1] je konstanta
charakterizující mechanické vlastnosti a balistické chování postřelované želatiny.
Vyhodnocení balistického experimentu touto poměrně zdlouhavou metodou vyžaduje bezprostředně
po střelbě rozřezání želatinového bloku, který je prostoupen radiálními trhlinami, na dostatečně
tenké segmenty (2,5 až 5 cm) a následné měření a sumarizace délek trhlin na plochách řezu. Celková
délka všech trhlin (tedy nejen v jednom řezu) se získá výpočtem plochy pod lomenou křivkou (obr.
2). S ohledem na rovnici (1) platí:
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s

s

 ri  s  c   E PŘ/  s

(2)

kde Δs je zvolená tloušťka disku hodnoceného želatinového bloku.124
Levá strana této rovnice vyjadřuje plochu pod křivkou, zatímco pravá strana (bez konstanty c)
znamená celkovou předanou kinetickou energii EPŘ [J] střely želatinovému bloku. Můžeme tedy
psát:
s

/
E PŘ   E PŘ
 s.

[J]

(3)

0

EPŘ lze snadno charakterizovat, jako rozdíl mezi dopadovou Ed a výletovou Ev kinetickou energií
nebo prostřednictvím dopadové vd a výletové vv rychlosti posuzované střely. Zde oba údaje (součet
délek všech trhlin a celková předaná kinetická energie střely) jsou známé, proto může být konstanta
c snadno vypočtena125.
10

Suma délek trhlin Sri [cm]

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

5

10

15

20

Hloubka vniku "s" [cm]

Obr. 2: Diagram závislosti součtu délek trhlin  ri na hloubce vniku střely „s“ do bloku želatiny.
Zdroj: Sellier, K., Kneubühl, B. P (upraveno autory).
Po výpočtu hodnoty konstanty c pomocí rovnice (2) platí:
(4)
E PŘ/ i  1c   ri . [J.cm-1]
S pomocí rovnice (4) může být souřadnice „y“ (svislá stupnice) cejchovaná v cm (   ri ) na obr.
/
2 přetransformována na výraz E PŘ
[J.cm-1] na obr. 3.
/
V tomto diagramu není vynesena pouze E PŘ
(levá stupnice), ale je zde také vynesena celková

s

/
kinetická energie střely E PŘ   E PŘ
 s (pravá stupnice) předaná želatinovému bloku. Tak činí
0

124

SELLIER, K., KNEUBÜHL, B. P. Wundballistik und ihre ballistischen Grundlagen. 2. Völlig überarbeitete und
ergränzte Auflage. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001.
125
Konstanta c je konstantou pouze pro určitý konkrétní postřelovaný blok želatiny, pro který musí být vždy stanovena.
Se změnou koncentrace, struktury nebo teploty temperance želatinového bloku se mění také údaj této konstanty. Pouze
dodržením všech důležitých parametrů vyrobeného bloku želatiny můžeme považovat hodnotu c za konstantní a
naměřené hodnoty pak plně reprodukovatelné.
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/
na dráze proniku 0 až 5 cm 24,5 J.cm-1 (lomená křivka – světle modrá)
E PŘ
a tím celková energie EPŘ = 24,5 J.cm-1.5 cm = 122,5 J. Střela při svém proniku želatinovým blokem
na prvních 5 cm tedy předá pronikanému prostředí kinetickou energii EPŘ = 122,5 J. Tato hodnota
předané kinetické energie střely bloku na prvním úseku s = 5 cm je vynesena
v diagramu na obr. 3 (součtová křivka – tmavě modrá). Zbývající průběhy obou křivek
a jejich konstrukce se provádí postupně, ale samostatně pro další stejně dlouhé úseky hloubky
proniku střely.
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/
Obr. 3: Předaná energie (EPŘ) a předaná energie za dráhu E PŘ
 želatině jako funkce uraženého
úseku dráhy střely „s“ v želatinovém bloku. Zdroj: Sellier, K., Kneubühl, B. P.
(upraveno autory).

3.
Profil zranění podle M. L. Facklera aj. A. Malinowskeho, 1985
S analýzou terminálně-balistických jevů v živé tkáni velmi úzce souvisí pojem profil zranění (M. L.
Fackler a J. A. Malinowski), popisující maximální porušení živé tkáně, které může být od střely
dané konstrukce očekáváno. Ve zjednodušeném pojetí je tento profil tvořen střelným kanálem, jehož
jádrem je trvalá (permanentní) dutina (kaverna). Její velikost je určena množstvím ztracených
(lacerovaných) tkání, které ztratily spojitost s organismem nebo zasaženým orgánem. Trvalou
dutinu je třeba odlišovat od dutiny dočasné, která vzniká při průchodu střely tkáněmi v důsledku
jejich radiální pružné deformace tak, jak tomu je i ve skutečné tkáni. V želatinovém bloku (viz obr.
4) jsou obě dutiny jasně zřejmé.126

126

JUŘÍČEK, Ludvík. Použití fyzikálních modelů biologických systémů člověka v balistickém experimentu
pro hodnocení ranivých účinků malorážových střel. [Habilitační práce]. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003, s. 1927.
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Obr. 4: Tvar dočasné dutiny definované systémem radiálních trhlin po proniku
želatinového bloku střelou Gold Dot pistolového náboje ráže 9 mm Luger.
(Vlevo – podélný řez blokem v místě střelného kanálu, vpravo – pohled na čelo příčného
řezu s hvězdicovitě uspořádanými radiálními trhlinami). Zdroj: autoři
Z důvodu transparentnosti želatiny je pro další vyhodnocení výhodné použít kontrastní látku k
barevnému zvýraznění dočasné dutiny při balistickém experimentu.127 Takto vytvořené profily
zranění poskytují mnoho cenných informací k vzájemnému porovnání účinků zkoumaných střel.
Takto získaný profil poranění (podle M. L. Facklera a J. Malinowskeho) může být použit jako jisté
rozšíření experimentálních metod využívajících balistickou želatinu jako měřící prostředek pro
hodnocení účinků střel malých ráží na živou tkáň. Při tvorbě tohoto profilu autoři sledovali čtyři
složky účinku malorážové střely na želatinový blok zastupující v experimentu živou tkáň:
- hloubku vniku střely do zkušebního bloku,
- velikost (objem) dočasné dutiny,
- velikost trvalé dutiny a
- přítomnost fragmentů (dojde-li k rozpadu těla střely).
Profil zranění je grafickým popisem účinku střely v bloku balistické želatiny,128 kdy velikost
dočasné dutiny se dá poměrně přesně vyčíst z průběhu vytvořených radiálních trhlin na ploše
podélného řezu želatinového bloku (viz obr. 4) a z nich odvodit a také zkonstruovat názorný obraz
profilu celkového ranivého účinku střely a jeho grafické vyjádření, které autoři nazvali „PROFIL
ZRANĚNÍ“.129 Podle potřeby je možné sestavovat želatinové bloky do tandemů, pro spolehlivé
zachycení celkového střelného kanálu od střel nábojů vyššího balistického výkonu. Vyhodnocení
experimentu může být doplněno rentgenovým snímkem k odhalení fragmentů z těla rozpadlé
malorážové střely v okolí jádra střelného kanálu nebo snímky z rychloběžné kamery, zachycující
tvar a velikost dočasné dutiny (viz obr. 1). Pro další práci je vhodné tento grafický profil doplnit
milimetrovým měřítkem (obr. 5).

127

Pro barevné zvýraznění tvaru a velikosti dočasné dutiny prezentované v bloku balistické želatiny systémem radiálních
trhlin, byl na čelní plochu zkušebního bloku v místě vstřelu umístěn polyetylénový váček s červenou kontrastní látkou
(razítková barva nebo potravinářské barvivo). Barva musí svou hustotou zajišťovat dostatečnou vzlínavost, aby při
pulsaci dočasné dutiny tuto spolehlivě vyplnila v celé délce střelného kanálu.
128
Autoři použili 20 % želatinu v blocích o rozměrech 15x15x30 cm. Před postřelováním byly bloky temperovány na
teplotu 15°C.
129
FACKLER, M. L., MALINOWSKI, J. A. The Wound Profile. A Visual Method for Quantifying Gunshot Wound
Components. J. Trauma 25, 522-529, 1985.
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Obr. 5: Profil zranění typický pro střelu revolverového náboje 357 Magnum JSP
s vyznačením dočasné (Temporary Cavity) a trvalé (Permanent Cavity) dutiny (mq = 8,1 g; v0
= 425 m s-1). Zdroj: Sellier, K., Kneubühl, B. P.
Závěr
Dlouhá praxe především zahraničních pracovišť potvrdila, že želatina je vedle transparentního
glycerínového mýdla substitucí živých tkání, která se velmi dobře hodí ke studiu ranivě balistických
jevů. Výroba želatinových bloků je poměrně jednoduchá, ale podléhá působení bakterií (tvorba
plísní), proto je její experimentální použití časově omezené.
Metoda radiálních trhlin určená ke kvantifikovanému hodnocení účinků malorážových střel je
metodou nepřímou a používá se v případě experimentálních metod využívajících želatinu jako
simulační prostředek. Na rozdíl od ostatních plastických náhradních materiálů (glycerinové mýdlo,
plastelína, PP 75/25), které lze hodnotit přímo vylitím střelného kanálu (dočasné dutiny) vodou,
vykazuje želatina určitý stupeň elasticity, což způsobuje výrazné rozdíly v jejím chování při tvorbě
dočasné dutiny. Po ukončení pulsací dočasné dutiny dochází k jejímu uzavření (zborcení) a její
velikost (objem) je tak představována hustotou a celkovou délkou radiálních trhlin rozmístěním v
okolí jádra střelného kanálu a prezentuje tak množství zasažených tkání.
Grafické profily střelných kanálů (dočasné dutiny), získané postřelováním bloků želatiny, doplněné
milimetrovým měřítkem, umožňují vzájemné porovnání hloubek vniknutí střely, tvaru a velikosti
střelného kanálu u střel různé konstrukce a balistických parametrů. Takto získané profily střelných
kanálů dávají určitou představu o tom, jaké střelné poranění může být očekáváno od daného
balistického systému. Rovněž stopy po fragmentaci těla střely, případně jeho deformace, spolu s
množstvím porušené tkáně, mohou být vhodným doplněním metody radiálních trhlin při hodnocení
účinků zkoumaných střel.
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PRACOVNÍ ÚRAZ A NEMOC Z POVOLÁNÍ Z PRAKTICKÉHO ÚHLU
POHLEDU PROKAZOVÁNÍ JEJICH PŘÍČIN
ILONA KOSTADINOVOVÁ
Abstrakt:
Cílem předloženého příspěvku je analýza platné právní úpravy řešení otázek odškodňování
pracovních úrazů a nemocí z povolání s důrazem kladeným na samotné prošetřování jejich zdrojů
a příčin. V návaznosti na provedená šetření je zaměstnavatel povinen odškodňovat postižené
zaměstnance a přijímat vhodná preventivní opatření k zabránění jejich opakování. Zároveň je
zaměstnavatel oprávněn zprostit se své odpovědnosti zcela nebo zčásti, prokáže-li dostatečně
všechny skutečnosti, které jej k tomu opravňují. Bude proto proveden souhrnný praktický výčet
toho, jaké prostředky k takovému dokazování je vhodné v praxi využívat.
Klíčová slova:
pracovní úraz; nemoc z povolání; zdroj úrazu; příčina úrazu; kniha úrazů; záznam o úrazu; lékařský
posudek; znalecký posudek; dechová kontrola požití alkoholu; kontrola požití návykové látky;
krevní zkouška; odpovědnost zaměstnavatele; odškodnění zaměstnance; náhrada za ztrátu na
výdělku; bolest a ztížení společenského uplatnění; věcné náklady; zproštění odpovědnosti; zavinění
zaměstnance
Abstract:
The aim of the submitted contribution is to analyze the valid legal regulation of the issues of
indemnification for work injuries and occupational diseases, with an emphasis on the investigation
of their sources and causes. Following the investigations carried out, the employer is obliged to
compensate the affected employees and to take appropriate preventive measures to prevent their
recurrence. At the same time, the employer is entitled to waive all or part of his liability if he
demonstrates sufficiently all the facts that justify him. Therefore, a comprehensive practical list of
what means of such proofing is useful in practice will be made.
Keywords:
work injury; occupational disease; source of injury; cause of injury; book of injuries; accident
record; medical opinion; expert opinion; breath control of alcohol intake; control of ingestion of
addictive substance; blood test; employer's liability; compensation of the employee; compensation
for loss of earnings; pain and impoverishment of social application; material costs; exemption from
liability; the fault of the employee
Úvod
Prošetřování zdrojů a příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání představuje v praxi jednu
z nejzásadnějších aktivit, které věnuje svoji pozornost nejen zaměstnavatel, ale i řada dalších
zainteresovaných subjektů. V obecné rovině je chráněn zájem na bezpečném a zdraví neohrožujícím
výkonu závislé práce a je proto nutné zavádět dostatečné množství preventivních opatření. Ale ani
nejlepší preventivní politika nezabrání zcela možným úrazům, které se mohou v provozu stát.
1 Vztah zákoníku práce k občanskému zákoníku z pohledu náhrady škody
Pracovněprávní vztahy jsou svým specifickým charakterem zvláštním druhem soukromoprávních
vztahů, do kterých vstupuje veřejnoprávní zájem na ochraně postavení zaměstnance při výkonu
závislé práce.
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Mezi základní pracovněprávní vztahy patří pracovní poměr a pracovněprávní vztahy založené
dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohoda o provedení práce/DPP a dohoda
o pracovní činnosti/DPČ. Vztahy souvisejícími se základními pracovněprávními vztahy jsou
zejména vztahy odpovědnosti.130
Z tohoto úhlu pohledu je pak tedy řešena rovněž náhrada škody přímo v zákoníku práce, z. č.
262/2006 Sb., v platném znění (dále jen ZP), v porovnání s obecnou právní úpravou vyplývající
z občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen OZ).
Pracovní úraz
Na úvod je potřeba zdůraznit, že ne každý úraz utrpěný na pracovišti musí být prakticky nutně vždy
úrazem pracovním. Zásadní je pro určení, zda jde nebo nejde o pracovní úraz, zda k němu došlo při
plnění pracovních úkolů (§273 ZP) nebo při činnosti v přímé souvislosti s tímto plněním (§274 ZP).
Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu utrpěnou při řádném plnění
pracovních úkolů, § 269 odst. 1 ZP. Definice pracovního úrazu je přesně upravena v § 271k ZP. Jde
o poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli v důsledku
krátkodobého, náhlého a násilného působení zevních vlivů.
Zda jde v konkrétním případě o úraz ve smyslu zákoníku práce, resp. zda ke ztrátě na výdělku došlo
v příčinné souvislosti s úrazem, bývá skutkově nejspornější v některých případech úrazů jako
například pohmoždění páteře, u infarktů myokardu a u cévních mozkových příhod atd.131
Prakticky je pak důležité tedy zdůraznit, že pojem pracovního úrazu se skládá ze dvou základních
složek: a) úraz/úrazový děj; b) plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s jejím plněním.
Nemoc z povolání
Zaměstnavatel je dále povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou
nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za
podmínek, za nichž taková nemoc z povolání vzniká, § 269 odst. 2 ZP. Jako nemoc z povolání se
odškodňuje i nemoc vzniklá před jejím zařazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího
zařazení do seznamu a za dobu nejvýše 3 let před jejím zařazením do tohoto seznamu. Objektivně
vzniká odpovědnost poslednímu zaměstnavateli, u kterého postižený zaměstnanec v rizikových
podmínkách pracoval.
Zaměstnavatel má povinnost nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, a to i v případě, že dodržel
všechny povinnosti vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, pokud se své povinnosti zcela nebo zčásti nezprostí, § 269 odst. 4 ZP.
Seznam nemocí z povolání je uveden v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., vydaný na základě zákona
podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb., v platném
znění/ZDP. V zákoně o důchodovém pojištění je upraven invalidní důchod jako jedna z dávek
sociálního zabezpečení podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.132
Nemoci z povolání jsou takové, které vznikají v důsledku nepříznivého působení chemických,
fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, § 1 odst. 1 Nařízení vlády č. 290/1995 Sb.,
v platném zněni. Podstatné je, že vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání
a jsou v seznamu nemocí z povolání uvedeny – příloha nařízení vlády. Pro uznávání nemocí
z povolání platí zvláštní prováděcí právní předpisy o kompetencích příslušných poskytovatelů
zdravotních služeb. Pro pracovněprávní účely je legislativně upravena tzv. pracovně lékařská péče
jako jeden z druhů specifických zdravotních služeb upravených v zákoně č. 373/2011 Sb., v platném
znění.
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Nemocemi z povolání jsou nemoci, které byly uvedeny v seznamu ke dni 31. prosince 1995 a
vznikly přede dnem účinnosti nařízení vlády č. 290/1995 Sb. po zrušení vyhlášky č. 149/1988 Sb.,
kterou se prováděl zákon o sociálním zabezpečení. Nařízení vlády nabylo účinnost dnem 1. ledna
1996 a v platném znění se podle něj postupuje prakticky doposud. Pro praxi je vždy tedy
nejzásadnější charakteristika nemoci z povolání uvedená v příloze a její medicínské posouzení na
základě závazného lékařského posouzení specializovaným poskytovatelem zdravotních služeb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 104/2012 Sb. o posuzování nemocí z povolání vymezuje
přesnější pravidla a stanovuje konkrétní poskytovatele těchto specifických pracovnělékařských
zdravotních služeb. Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování nemocí
z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za
nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku č. 104/2012
Sb., v platném znění, byla přijata Ministerstvem zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce
a sociálních věcí podle § 95 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
k provedení § 65 zákona o specifických zdravotních službách.
Postup se vztahuje i na posuzování a uznávání ohrožení nemocí z povolání.
POSUDEK O NEMOCI Z POVOLÁNÍ
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 104/2012 Sb. o posuzování nemocí z povolání § 3
(1) Lékařský posudek o uznání nemoci z povolání, o neuznání nemoci za nemoc z povolání nebo o ukončení
nemoci z povolání (dále jen „posudek o nemoci z povolání“) poskytovatel v oboru pracovní lékařství prokazatelně
předá
a) zaměstnavateli, u něhož posuzovaná osoba pracovala naposledy před zjištěním nemoci z povolání za podmínek, za
kterých nemoc z povolání vzniká, nebo před zjištěním nemoci neuznané jako nemoc z povolání, nebo
b) jinému subjektu, který poskytuje peněžité plnění související s nemocí z povolání; subjektu, který poskytuje peněžité
plnění související s nemocí z povolání, se nepředává posudek o neuznání nemoci z povolání.
(2) Posudek o nemoci z povolání, u kterého nastaly podle zákona o specifických zdravotních službách právní
účinky3), předá poskytovatel v oboru pracovní lékařství bez zbytečného odkladu
a) registrujícímu poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,
b) příslušnému poskytovateli pracovnělékařské služby, jde-li o zaměstnance,
c) příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nebo Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost u onemocnění, které
mohlo vzniknout v souvislosti s prací s ionizujícím zářením nebo radioaktivními látkami, a to v případě, kdy byl
příslušný orgán nebo úřad požádán o ověření podmínek vzniku nemoci z povolání; posudek o ukončení nemoci z
povolání se příslušnému orgánu nebo úřadu nepředává,
d) zdravotní pojišťovně, u které je posuzovaná osoba pojištěna, s výjimkou posudku o neuznání nemoci z povolání.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 104/2012 Sb. o posuzování nemocí z povolání § 4
Posudek o nemoci z povolání obsahuje
a) náležitosti podle jiného právního předpisu stanovícího náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace4),
b) identifikační údaje zaměstnavatele v rozsahu
1. obchodní firmu nebo název a adresu sídla podnikatele nebo organizační složky zahraniční osoby na území České
republiky, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, je li zaměstnavatelem právnická osoba,
2. adresu místa podnikání, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa
hlášeného přechodného pobytu na území České republiky nad 90 dnů nebo adresu místa trvalého pobytu cizince
na území České republiky nebo bydliště v cizině, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba,
3. název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zaměstnavatelem stát, kraj nebo
obec,
c) datum
1. zjištění nemoci, kterým je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění uznané později za nemoc z
povolání, a to ve stupni závažnosti poruchy, pokud je stanoven nařízením vlády,
2. učinění závěru, že nemoc splňuje podmínky, za nichž ji nelze nadále uznat za nemoc z povolání, jde-li o ukončení
nemoci z povolání, nebo
3. učinění závěru, že nemoc nesplňuje podmínky pro uznání za nemoc z povolání,
d) označení příslušné kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády, jde-li o nemoc uvedenou v
písmenu c) bodě 1.
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2 Odpovědnost zaměstnavatele a zproštění úplné či částečné
Podle § 271 odst. 1 ZP se zprostí zaměstnavatel povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu
ZCELA.
Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že
vznikla: a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy
anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen
a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo b) v důsledku
opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek
a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit, a že tyto skutečnosti byly jedinou
příčinou škody nebo nemajetkové újmy.
Podle § 271 odst. 2 ZP se zprostí zaměstnavatel povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu
ZČÁSTI.
Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, prokáže-li, že
vznikla: a) v důsledku skutečností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) a že tyto skutečnosti byly
jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy, nebo b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu
s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy
anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si
musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví.
Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika
práce.
KNIHA ÚRAZŮ - Zaměstnavatel vede v knize úrazů všechny úrazy, trvá-li dočasná pracovní
neschopnost déle než 3 dny.
ZÁZNAM O ÚRAZU - Zaměstnavatel vyplňuje záznam o úrazu, trvá-li dočasná pracovní
neschopnost déle než 5 dní.
Rozdělení úrazů podle míry zhodnocení jejich závažnosti
Ostatní

Závažné

Smrtelné

Pracovní neschopnost
Pracovní neschopnost zaměstnance trvá více než 5 dnů
delší než 3 kalendářní dny

Odškodnění pozůstalých
jednorázové
Zákoník práce, z.č.
262/2006 Sb. v platném
Záznam o úrazu, n. v. č. 201/2010 Sb., ve znění č. 170/2014
znění/ZP
Sb.
Hlášení navíc
Pojišťovna zaměstnavatele – organizační jednotka
Státnímu úřadu inspekce
Evidence zaměstnavatele Kooperativa/Česká pojišťovna
práce –
Odborová organizace
VŠECH ÚRAZŮ v
oblastní inspektoráty
Zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Knize úrazů,
práce
§ 105 odst. 2 ZP
Oblastní inspektorát práce Obvodní báňský úřad Lékař
Policii ČR – územně
Územně příslušný útvar Policie České republiky, nasvědčují-li
příslušný útvar
zjištěné skutečnosti tomu, že byl vsouvislosti spracovním
ČBŮ – obvodnímu
úrazem spáchán trestný čin
báňskému úřadu
Zdravotní pojišťovně
Zdroj: Autorka dle právní úpravy

Příčinná souvislost mezi vzniklou škodou na zdraví a jednáním zaměstnance je tak v praxi
zásadní pro případné zproštění se odpovědnosti. Je potřeba dbát na provedení vyčerpávajícího
přehledu zdrojů a příčin vzniklého úrazu při řádném plnění pracovních úkolů nebo při činnosti v
přímé souvislosti s ním. Prakticky je asi nejvíce problematických případů z tohoto úhlu pohledu,
které mohou končit u soudu.
Prakticky je pak tedy vždy nejdůležitější zdokumentovat nastalou situaci maximálně zodpovědně s
ohledem na možné důsledky spojené s možnostmi zproštění se odpovědnosti ze strany
zaměstnavatele.
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Zároveň je v praxi důležité mít dostatečně konkrétní záznamy pro případ odškodnění pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání.
V tiskopise o záznamu je potřeba vyplnit zdroje a příčiny a poznamenat svědky události. Osobně
doporučuji provést i nákres celé situace, neboť je potřeba posoudit postupy, zda byly v souladu s
řádným plněním pracovních povinností z pohledu bezpečnosti práce atd.
ZDROJE
Co bylo zdrojem úrazu je nutné určit prakticky jako například dopravní prostředek, stroje a zařízení
přenosná nebo mobilní, materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení), pád
na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí, nástroj, přístroj, nářadí, průmyslové škodliviny,
chemické látky, biologické činitele, horké látky a předměty, oheň a výbušniny, stroje a zařízení
stabilní, lidé, zvířata nebo přírodní živly, elektrická energie nebo jiný blíže nespecifikovaný zdroj.
Vše je možné zvolit v tiskopise a vyplnit tak tzv. Záznam o úrazu smrtelném, s hospitalizací delší
než 5 dnů a ostatních.
PŘÍČINY
Příčina prakticky znamená odpovědět na otázku, proč k úrazu vůbec došlo. Prakticky to může být
pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů, pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika
zaměstnavatelem, pro závady na pracovišti, pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně
osobních ochranných pracovních prostředků, pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo
pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, pro nepředvídatelné riziko práce nebo
selhání lidského činitele nebo pro jiný blíže nespecifikovaný důvod. Vše je možné zvolit v tiskopise
a vyplnit tak tzv. Záznam o úrazu smrtelném, s hospitalizací delší než 5 dnů a ostatních.
3 Odškodnění zaměstnance – druhy náhrad
Podle zákoníku práce je zaměstnavatel odpovědný objektivně a v případě vzniku jeho odpovědnosti
nahrazuje majetkovou a nemajetkovou újmu v souladu s pravidly určenými navíc ještě ve zvláštních
prováděcích předpisech. V poslední době se začalo rovněž diskutovat o významu vztahu
odškodňování újmy na zdraví pro pracovněprávní a pro občanskoprávní účely. Nejvyšší soud České
republiky publikoval Metodiku k § 2958 OZ. Prakticky bych zdůraznila, že jde v obecné rovině
o aplikaci zásady plného odčinění nemajetkových újem na zdraví, resp. na určení výše náhrady podle
zásady slušnosti.
ZÁKONÍK PRÁCE
Podle § 271a a násl. zákoníku práce má zaměstnanec právo na náhradu za ztrátu na výdělku po
dobu pracovní neschopnosti a po jejím skončení, na náhradu za bolest a ztížení společenského
uplatnění a na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhradu věcné škody.
Další náhrady jsou ještě upraveny pro případ smrtelných pracovních úrazů podle § 271 g a násl.
zákoníku práce pro pozůstalé nejbližší příbuzné. Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených
s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem, náhrada nákladů na výživu
pozůstalých a náhrada věcné škody přísluší dědicům zaměstnance v souladu s § 271j zákoníku práce.
Podle § 271i zákoníku práce přísluší jednorázové odškodnění pozůstalých ve výši 240.000,- Kč,
především pozůstalému manželovi/partnerovi a nezaopatřenému dítěti a to každému, dále rodičům
žijícím v domácnosti v úhrnné výši.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2011 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění byla k 01. 01. 2014 zrušena. Byla však později nahrazena novým nařízením vlády
č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním
úrazem nebo nemocí z povolání k provedení § 271c odst. 2 zákoníku práce.
Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech, přičemž hodnota 1 bodu činí
v současné době 250,- Kč. Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že
bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění se násobí hodnotou 1 bodu
v korunách českých. Bodové ohodnocení vyplývá z příloh daného nařízení a uvádí se v lékařském
posudku o ohodnocení ztížení společenského uplatnění. Subjekty vydávající tento lékařský posudek
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a jeho náležitosti jsou upraveny rovněž v tomto prováděcím nařízení vlády a to konkrétně v jejím §
8 a § 9.
LÉKAŘSKÝ POSUDEK – PRACOVNÍ ÚRAZ, NEMOC Z POVOLÁNÍ
OHODNOCENÍ BOLESTI
OHODNOCENÍ ZTÍŽENÍ SPOLEČNESKÉHO UPLATNĚNÍ
POSOUZENÍ INVALIDITY – INVALIDNÍ DŮCHOD
Nařízením vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání § 8
(1) Lékařský posudek o ohodnocení bolesti nebo lékařský posudek o ztížení společenského uplatnění,
jde-li o
a) pracovní úraz, vydává
1. poskytovatel zdravotních služeb, který poškozenému poskytoval zdravotní služby v souvislosti s pracovním
úrazem pouze v jednom oboru specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti; posuzujícím
lékařem je ošetřující lékař příslušné specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
2. registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“), pokud poškozenému pro daný pracovní úraz
poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je lékař v oboru
všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo
3. poskytovatel zdravotních služeb, který poskytoval poškozenému zdravotní služby naposledy, nemá-li poškozený
registrujícího poskytovatele zdravotních služeb a pokud poškozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo
zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je ošetřující lékař příslušné
specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
b) nemoc z povolání, vydává poskytovatel zdravotních služeb oprávněný k vydání lékařského posudku o uznání
nemoci z povolání podle zákona upravujícího posudkovou péči 1).
(2) Při posuzování bolesti nebo ztížení společenského uplatnění poškozeného se vychází
a) z lékařských zpráv a nálezů poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se podíleli na léčení poškození zdraví a jeho
následků, a
b) pokud je to pro posouzení potřebné,
1. z výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o poškozeném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb,
2. z výsledku lékařské prohlídky provedené posuzujícím lékařem, nebo
3. z výsledků aktuálně provedených odborných vyšetření vyžádaných posuzujícím lékařem.
Nařízením vlády č. 276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání § 9
V lékařském posudku o ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění vedle náležitostí
stanovených právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace 2) se vždy uvede
a) datum, kdy došlo k pracovnímu úrazu, nebo datum, kdy byla nemoc z povolání zjištěna, a poškození zdraví
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jehož se hodnocení týká; v případě nemoci z povolání se uvede
označení příslušné kapitoly a položky seznamu nemocí z povolání podle nařízení vlády stanovícím seznam
nemocí z povolání3),
b) ustanovení tohoto nařízení a položky příloh k tomuto nařízení, podle kterých bylo bodové ohodnocení
provedeno,
c) postup, kterým posuzující lékař dospěl k bodovému ohodnocení,
d) bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění,
e) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení podle § 6 odst. 1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNAVATELE ZA PRACOVNÍ ÚRAZ
Prakticky je nutné ještě dodat, že přestože v zákoníku práce zmínka o pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele uvedena není, legislativně však toto pojištění upraveno je. Zákonné pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele se týká osob, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance.
Účelem pojištění je zajištění krytí nákladů odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
utrpí-li zaměstnanci v souvislosti s plněním pracovních povinností škodu na zdraví. Zaměstnavatel
po uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem oznamuje tuto skutečnost písemně bez zbytečného
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odkladu pojišťovně, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, on-line133. K dispozici
jsou on-line formuláře včetně vzorů tiskopisů pro záznam o úrazu.
Podmínky vzniku základního pracovněprávního vztahu na základě uzavření pracovní smlouvy a
uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr upravuje zákoník práce. V případě, že
zaměstnavatel má zaměstnance pouze na DPP (nepřekročí vyměřovací základ 10 000 Kč), hradí
minimální čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč (neomezený počet DPP). Pokud zaměstnanec na DPP
vstoupí do odvodu sociálního pojištění, musí být prováděn výpočet zákonného pojištění shodně s
postupem dle §12 odst. 2 vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění. Pojištění se nevztahuje na
členy dozorčích rad, statutárních orgánů, jednatele, společníky, statutární orgány, a to i přes to, že
od 1. 1. 2012 je za tyto pracovníky odváděno sociální pojištění.134
Zaměstnavatel musí provádět výpočet zákonného pojištění v souladu s postupem dle §12 odst. 2
vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění.
Pojistné si vypočítává zaměstnavatel vynásobením příslušné sazby určené podle OKEČ
převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem (příloha vyhlášky MF č. 125/1993 Sb. ve znění
pozdějších změn a doplňků) a základu, který je shodný s vyměřovacím základem pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Základem pro
výpočet pojistného je potom souhrn vyměřovacích základů za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech
zaměstnanců, které zaměstnavatel v tomto období zaměstnával. Vyměřovací základ se stanovuje
shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti dle § 5 zákona č. 589/1992 Sb. Ustanovení § 15a tohoto zákona,
stanovující omezení v podobě maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se pro výpočet pojistného na
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele pro případ jeho odpovědnosti za pracovní
úraz a nemoc z povolání nevztahuje.
Podstata odpovědnosti vyplývá ze základní objektivní odpovědnostní povinnosti zaměstnavatele
zakotvené v zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění/ZP.
V roce 2006 byl přijat nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č. 266/2006 Sb., který však
nikdy nenabyl účinnosti. Snahy přenést pojištění zaměstnavatele do sféry sociálního pojištění
zaměstnance jako je tomu například na Slovensku se tak v České republice nepodařilo uvést do
praxe.
4 Aspekty hmotného zabezpečení zaměstnance v rovině práva sociálního zabezpečení
Prakticky je potřeba si uvědomit, že v případě utrpěného pracovního úrazu nebo onemocnění nemocí
z povolání je aktivován ve většině případů systém hmotného zabezpečení zaměstnance.
Zaměstnanci jsou hmotně zabezpečeni při dočasné pracovní neschopnosti dávkou
NEMOCENSKÉho a v případě dlouhodobých nebo trvalých následků v důsledku nezměněného
zhoršení zdravotního stavu trvajícího zpravidla déle než jeden rok ovlivňujícího výkon dosavadního
povolání může být aktivován systém důchodového pojištění v podobě dávky INVALIDNÍho
důchodu.
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Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, on-line: https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteniodpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele (cit. dne 14. 3. 2018)
134
Bližší informace dostupné na webu: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, on-line:
https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele (cit. dne 15. 3.
2018)
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NEMOCENSKÉ
Základem právní úpravy je tak zákon o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., v platném
znění/ZNP, upravující především pro potřeby hmotného zabezpečení zaměstnance v době dočasné
pracovní neschopnosti dávkou tzv. nemocenského a v případě převedení těhotné zaměstnankyně
z důvodu ohrožení zdraví jejího či nenarozeného dítěte tzv. vyrovnávací příspěvek v těhotenství
a mateřství/VPTM. Výše vyplácené dávky nemocenského však podléhá redukci a zaměstnanci
dostávají po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti částku odpovídající 60% redukovaného
denního vyměřovacího základu v době od 15. do 30. dne, 66% od 31. do 60.dne a 72% od 61. dne
trvaní pracovní neschopnost.135 Obdobně postupuje zaměstnavatel při vyplácení náhrady mzdy
v době prvních 14 dní nemoci zaměstnance. Prakticky to tedy znamená, že v porovnání s příjmem
před utrpěným úrazem je jejich příjem podstatně nižší. Vzniká tedy nárok na náhradu za ztrátu na
výdělku po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti zaměstnavatele za
pracovní úraz.
INVALIDNÍ DŮCHOD
Dále je pak prakticky nutné uvést zákon o důchodovém pojištění, z. č. 155/1995 Sb., v platném
znění/ZDP, upravující invalidní důchod. Invalidní důchod je v současné době koncipován jako
důchod vyplácený ve třech stupních podle míry omezení schopnosti vykonávat povolání, pro které
je zaměstnanec kvalifikován. Prakticky bych tedy jen uvedla prováděcí předpis stanovující závazná
pravidla pro posuzování invalidity pro účely správního řízení o přiznání invalidního důchodu na
základě podané žádosti u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení dle bydliště
pojištěnce. V návaznosti na existující zdravotní zprávy o zdravotním stavu je vypracován lékařem
posudkové péče místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení zvláštní POSUDEK O
INVALIDITĚ, který je jako podklad směrodatný pro následné rozhodnutí o přiznání invalidního
důchodu Českou správnou sociálního zabezpečení. Zvláštní právní úpravou tak je prakticky
stanoven obecný postup, který je potřeba dodržovat.
Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti
posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity, v platném
znění (dále jen vyhláška o posuzování invalidity) má tak pro praxi zásadní význam. Procentní míry
poklesu pracovní schopnosti podle druhů zdravotního postižení jsou uvedeny v příloze k této
vyhlášce. Není-li zdravotní postižení, které je příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
v příloze uvedeno, stanoví se procentní míra poklesu pracovní schopnosti podle takového postižení,
které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné. Z tohoto úhlu pohledu je pak tedy nutné
konstatovat, že je v praxi význam činnosti posuzování zdravotního postižení pro účely vyplácení
invalidního důchodu zcela zásadní a lze se setkávat s odlišnými přístupy lékařů specialistů a lékařů
posudkové péče. V nejkrajnějších případech řeší spory o přiznání stupně invalidity správní soudy,
pokud jsou poživatelé invalidního důchodu nespokojeni s výší a stupněm určené invalidity v rámci
správního řízení.
Prakticky je potřeba si uvědomit, že pro účely systému důchodového pojištění se posuzuje
dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav pojištěnce ovlivňující jeho schopnost využívat dosažené
vzdělání, zkušenosti a znalosti a schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo
schopnost rekvalifikace. Pro posouzení a stanovení procentní míry poklesu pracovní schopnosti je
nutné určit zdravotní postižení, která jsou příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
pojištěnce, a jejich vliv na pokles pracovní schopnosti pojištěnce s ohledem na zachované pracovní
schopnosti.
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RDVZ – redukovaný denní vyměřovací základ (průměr započitatelných příjmů na den za předchozích 12 měsíců)
pro určení výše dávek nemocenského pojištění vyplácených místně příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení
dozorovanou Českou správou sociálního zabezpečení/ČSSZ v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky/MPSV, on-line kalkulačky: MPSV.cz, https://www.mpsv.cz/cs/11580 (cit. 14. 3. 2018). V roce 2018 je 1. RH
1.000,- Kč (90 %), 2. RH 1.499,- (60 %) a 3. RH 2.998,- (30 %), k částkám příjmu na den nad třetí redukční hrnicí se
při určení výše dávek nemocenského pojištění vůbec nepřihlíží.
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Invalidita prvního, druhého a třetího stupně je legislativně upravena v § 39 zákona
o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %. Jestliže
pracovní schopnost pojištěnce poklesla a) nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o
invaliditu prvního stupně, b) nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého
stupně, c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.
Je-li pokles pracovní schopnosti pojištěnce větší, než odpovídá horní hranici míry poklesu pracovní
schopnosti u příčiny, popřípadě rozhodující příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, lze
tuto horní hranici zvýšit až o 10 % bodů. Zvýšení horní hranice míry poklesu pracovní schopnosti
nesmí v úhrnu převýšit 10 % bodů.
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely důchodového pojištění považuje zdravotní
stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti pojištěnce významné pro jeho
pracovní schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než 1 rok nebo podle poznatků lékařské
vědy lze předpokládat, že bude trvat déle než 1 rok, § 26 ZDP.
Závěr
A co dodat na úplný závěr úvah věnovaných prokazování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Napadá mne snad jen v současné době jedna z nejvíce diskutovaných odborných tématik spojených
se zásadou ochrany osobních údajů. Zaměstnavatelé musí být schopni vést svoji evidenci tak, aby
do ní nebyl umožněn přístup nikomu neoprávněnému a aby byli schopni v případě potřeby většinu
zásadních údajů souvisejících s dodržením povinnosti chránit především osobní citlivé údaje
patřičným způsobem prokázat. K tomu existují předepsané vzory záznamů, což však nevylučuje
možnost stanovit si vlastní závazná vnitropodniková pravidla, která je budou zpřesňovat pro potřeby
konkrétního subjektu a budou dostatečnou zárukou splnění všech zákony předepsaných povinností.
Prakticky lze říci, že budou jasná, stručná, formulačně přesná a především pochopitelná pro každého
jednotlivého zaměstnance. Forma a způsob například vedení tzv. Knihy úrazů není zákoníkem práce
sice předepsána, je však zcela zřejmé, že vedena může být jak v podobě fyzické nebo elektronické,
a že obsahuje evidenci osobních údajů, které lze bez jakýchkoli pochybností považovat s ohledem
na charakter informací o zdravotním stavu osob za citlivé. Prakticky se nám tedy
v pracovněprávních vztazích propojuje jak ochrana vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů,
z. č. 101/2000 Sb., případně nového zatím v legislativním procesu136, a z pravidel uplatňovaných
nejen u nás ale i v dalších zemích Evropské unie, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů od 25.
5. 2018. Nelze pominout ani význam Směrnice upravující zásady ochrany osobních údajů pro účely
trestního řízení. I když pro potřeby řešení případů odškodňování pracovních úrazů to prakticky
významné být nemusí, pokud se však jednání zaměstnance spočívající v porušení například předpisů
bezpečnosti práce stane předmětem trestního řízení (trestný čin obecného ohrožení), pak se ani
zaměstnavatelé nevyhnou prakticky nutnosti býti s takovými pravidly dostatečně seznámeni.
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Legislativní rada vlády, on-line: Návrh nového zákona o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů. Návrh zákona je adaptovaný na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
a zčásti implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680., https://apps.odok.cz/veklepdetail?pid=KORNAQCDZPW5 (cit. dne 10. 03. 2018)
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PŘÍLOHA: VZOR v souladu s prováděcím předpisem č. 201/2010 ve znění č. 170/2014 Sb.
Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu č. 201/2010
Sb., v platném znění, elektronicky dostupné on-line: https://www.koop.cz/reseni-skod/zakonnepojisteni-zamestnavatele

ZÁZNAM O ÚRAZU
smrtelném
s hospitalizací delší než 5 dnů
ostatním
a)

Evidenční číslo záznamu :
b)
Evidenční číslo zaměstnavatele :

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním
pracovněprávním vztahu
1. IČO:

2. Hlavní činnost (CZ-NACE), v jejímž rámci k
úrazu došlo:

Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):
c)

3. Místo, kde k úrazu došlo :

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm
úrazem postiženého zaměstnance?
Ano
Ne

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná o zaměstnavatele
uvedeného v části A záznamu):
1. IČO:

2. Hlavní činnost (CZ-NACE), v jejímž rámci k
úrazu došlo:

Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):
c)

3. Místo, kde k úrazu došlo :

C. Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci
1. Jméno:

2. Datum narození:
4. Adresa pro doručování:

Pohlaví:
Muž
3. Státní občanství:
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Žena

d)

5. Druh práce (CZ-ISCO):

6. Činnost, při které k úrazu došlo :

7. Délka trvání základního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele
roků:
měsíců:
8. Úrazem postižený je
zaměstnanec v pracovním poměru
zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr
osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo
pracovněprávní vztahy (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.)

e)

9. Trvání pracovní neschopnosti následkem úrazu :
od:
do:
celkem kalendářních dnů:

D. Údaje o úrazu
1. Datum úrazu:
Hodina úrazu:
Datum úmrtí úrazem postiženého
zaměstnance:

f)

3. Druh zranění :

2. Počet hodin odpracovaných bezprostředně před
vznikem úrazu:

g)

4. Zraněná část těla :

5. Počet zraněných osob celkem:
6. Co bylo zdrojem úrazu?
dopravní prostředek
stroje a zařízení přenosná nebo mobilní
materiál, břemena, předměty (pád,
přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení)
pád na rovině, z výšky, do
hloubky, propadnutí
nástroj, přístroj, nářadí

průmyslové škodliviny, chemické látky,
biologické činitele
horké látky a předměty, oheň a
výbušniny
stroje a zařízení stabilní
lidé, zvířata nebo přírodní živly
elektrická energie
jiný blíže nespecifikovaný zdroj

a)
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7. Proč k úrazu došlo? (příčiny)
pro poruchu nebo vadný stav některého
ze zdrojů úrazu
pro špatné nebo nedostatečné
vyhodnocení rizika zaměstnavatelem
pro závady na pracovišti

pro nedostatečné osobní zajištění
zaměstnance včetně osobních ochranných
pracovních prostředků
pro porušení předpisů vztahujících se k
práci nebo pokynů zaměstnavatele
úrazem postiženého zaměstnance
pro nepředvídatelné riziko práce nebo
selhání lidského činitele
pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod

a)

8. Byla u úrazem postiženého zaměstnance zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných návykových
látek?
Ano:
Ne:
výsledek:

9. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa,příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu.
(V případě potřeby připojte další list).

a)
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10. Uveďte, jaké předpisy byly v souvislosti s úrazem porušeny a kým, pokud bylo jejich porušení do doby
odeslání záznamu zjištěno. (V případě potřeby připojte další list) h).

11. Opatření přijatá k zabránění opakování pracovního úrazu:

E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu, případně dalších osob

Úrazem postižený zaměstnanec
datum, jméno, příjmení a podpis
Svědci
datum, jméno, příjmení a podpis

datum, jméno, příjmení a podpis

datum, jméno, příjmení a podpis

Zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu
i)
zdraví při práci
Za odborovou organizaci

datum, jméno, příjmení a podpis

i)

datum, jméno, příjmení a podpis
Za zaměstnavatele

i)

datum, jméno, příjmení a podpis
pracovní zařazení:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán báňské správy.
Vyplní zaměstnavatel.
Uvede se typ pracoviště, pracovní plochy nebo lokality, kde byl úrazem postižený zaměstnanec přítomen nebo pracoval
těsně před úrazem, a kde došlo k úrazu, například průmyslová plocha, stavební plocha, zemědělská nebo lesní plocha,
zdravotnické zařízení terciární sféra – úřad.
Činností se rozumí hlavní typ práce s určitou délkou trvání, kterou úrazem postižený zaměstnanec vykonával v čase, kdy k
úrazu došlo, například svařování plamenem. Nejedná se o konkrétní úkon, například zapálení hořáku při svařování plamenem.
Konec pracovní neschopnosti se vyplňuje pouze v případě, kdy byla tato pracovní neschopnost skutečně ukončena.
Podle Přílohy č. 3 tohoto nařízení vlády se do rámečku uvede trojmístný číselný kód klasifikace druhu zranění podle metodiky
Evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 349/2011, čl. 2 odst. 1 ze dne 11. dubna 2011.
Podle Přílohy č. 3 tohoto nařízení vlády se do rámečku uvede dvojmístný číselný kód klasifikace pro zraněnou část těla podle
metodiky Evropské statistiky pracovních úrazů (ESAW) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 349/2011, čl. 2 odst. 1 ze dne 11. dubna
2011.
Porušení předpisů se týká jak předpisů právních, tak i ostatních a konkrétních pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, daných zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni ve smyslu § 349 odst. 1 a 2 zákoníku práce.
Předpisy se rozumí předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s
hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami
škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.
V případě, že některá z osob, které záznam o úrazu podepisují, chce podat vyjádření, učiní tak na zvláštním listě, který se k záznamu o úrazu připojí
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VYUŽITÍ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE PŘI IDENTIFIKACI
PADĚLKŮ PŘÍPRAVKŮ PRO LÉČBU EREKTILNÍ DYSFUNKCE
JOHANNA KOZÁNKOVÁ, FRANTIŠEK KRÁLÍK, MARTIN KUCHAŘ, VLADIMÍR
SETNIČKA
Abstrakt:
S neustále se zvyšující poptávkou po léčivých přípravcích roste rok od roku i počet jejich
padělků, což má za následek negativní dopad na světovou ekonomiku a veřejné zdraví. Novou
hrozbu pro vyspělé země představují nelegální internetové lékárny nabízející širokou škálu
léčivých přípravků neznámého původu. Populární skupinou takto prodávaných léčiv jsou
tzv. „lifestyle drugs“ (léky zlepšující kvalitu života). K těm se řadí i na lékařský předpis vázané
inhibitory fosfodiesterázy pátého typu (PDE-5) pro léčbu erektilní dysfunkce.
Po zaznamenání vzhledu, hmotnosti a rozměrů vybraných originálních a podezřelých tablet
typu Viagra® a Cialis® byla provedena jejich analýza pomocí Ramanovy spektroskopie.
Na základě porovnání Ramanových spekter podezřelých tablet se spektry originálních
přípravků bylo možné jednoznačně identifikovat padělky.
Klíčová slova:
Viagra®, Cialis®, padělky léčiv, erektilní dysfunkce, identifikace, Ramanova spektroskopie
Abstract:
With increasing demand for drugs, the number of counterfeits is rising year by year, resulting
in a negative impact on the global economy and public health. New threat to developed
countries is the growing number of illegal online pharmacies which are offering a wide range
of drugs of unknown origin. A popular group of drugs sold in this way are so-called "lifestyle
drugs". These include prescription-only phosphodiesterase type 5 (PDE-5) inhibitors for
the treatment of erectile dysfunction.
After recording the appearance, weight and dimensions of each genuine and suspect Viagra®
and Cialis® tablets, their analysis was performed using Raman spectroscopy. Based on
a comparison of Raman spectra of suspect tablets with Raman spectra of original preparations,
counterfeits could be identified unambiguously.
Keywords:
Viagra®, Cialis®, counterfeit drugs, erectile dysfunction, identification, Raman spectroscopy
Úvod
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že přibližně 10 % všech světových dodávek
farmaceutických produktů je padělaných. V rozvojových zemích mohou padělky léčiv tvořit až
50 % z celkové nabídky na trhu1. Lze se s nimi běžně setkat v oficiální distribuci, což
je zapříčiněno především nedostatečnou regulací a příliš benevolentní legislativou. Naproti
tomu ve vyspělých státech se padělky léčiv v distribučním řetězci vyskytují minimálně (dle
WHO 1 % všech nabízených přípravků1), a to hlavně díky četným kontrolám a mezinárodní
spolupráci vládních orgánů a dalších institucí2. Zatímco v chudších státech převažují padělky
životně důležitých léčiv (např. antimalarika, antiretrovirotika a cytostatika), v našich
podmínkách se padělají hlavně anabolické steroidy, tzv. „lifestyle drugs“, např. přípravky pro
léčbu erektilní dysfunkce či přípravky na podporu hubnutí, a různé rostlinné preparáty tradiční
čínské medicíny3,4.
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Erektilní dysfunkce je ve světě běžnou sexuální poruchou, která se vyskytuje přibližně u 50 %
mužské populace ve věkovém rozmezí 40–70 let (cit.5). S jejím zvýšeným výskytem jsou
spojena onemocnění jako hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, nádorová onemocnění prostaty
nebo různé duševní poruchy6. Pro léčbu kardiovaskulárních onemocnění byl vyvinut inhibitor
fosfodiesterázy pátého typu (PDE-5) sildenafil, jehož potenciál pro léčbu erektilní dysfunkce
byl náhodně objeven až během klinických studií. Sildenafil se tak pod obchodní značkou
Viagra® stal roku 1998 prvním orálně podávaným přípravkem pro léčbu erektilní dysfunkce7,8.
V roce 2003 byly Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schváleny další dva inhibitory
PDE-5: tadalafil (Cialis®) a vardenafil (Levitra®) (cit.9). Stud, snaha ušetřit a pohodlnost jsou
nejspíše hlavními důvody, proč se někteří jedinci místo návštěvy lékaře uchylují ke koupi
přípravků s obsahem inhibitorů PDE-5 prostřednictvím internetu. Užívání těchto léčivých látek
bez lékařského doporučení však samo o sobě může představovat vážné riziko např. pro pacienty
s kardiovaskulárními poruchami5. Padělky léčiv navíc mnohdy obsahují adulteranty o neznámé
toxicitě a jejich požití tedy může mít až fatální následky10.
Ramanova spektroskopie je analytická metoda založená na neelastickém rozptylu laserového
monochromatického záření v blízké ultrafialové, viditelné či blízké infračervené oblasti při
interakci s molekulami ozařovaného vzorku. Při změně polarizovatelnosti molekuly je možné
touto technikou získat informace o vibračních (případně i rotačních) přechodech v molekulách
analyzované látky11. Ramanova spektroskopie má oproti jiným analytickým metodám řadu
předností: vyžaduje minimální či žádnou úpravu vzorku, je nedestruktivní, rychlá, uživatelsky
nenáročná a lze s ní analyzovat látky ve všech skupenstvích. Navíc je možné provádět analýzu
i přímo v terénu pomocí mobilních spektrometrů. Vzhledem k výše zmíněným výhodám
je ideální metodou ke studiu a identifikaci originálních přípravků pro léčbu erektilní dysfunkce
a jejich padělků.
Experimentální část
Originální přípravky pro léčbu erektilní dysfunkce Viagra® (O1) od firmy Pfizer s léčivou
látkou sildenafil ve formě lépe rozpustného citrátu o síle (tj. obsahu v jedné tabletě) 100 mg a
Cialis® (O2) od firmy Eli Lilly s léčivou látkou tadalafil o síle 20 mg byly zakoupeny v síti
lékáren na území České republiky, tedy ze zdrojů oficiální distribuce.

Obr. 1: Struktura molekuly sildenafil citrátu, léčivé látky přípravku Viagra®.

132

Obr. 2: Struktura molekuly tadalafilu, léčivé látky přípravku Cialis®.
Standardy sildenafil citrátu (S1) a sildenafilu ve formě báze (S2) byly poskytnuty Laboratoří
forenzní analýzy biologicky aktivních látek (BAFA VŠCHT Praha). Standard S1 má
deklarovanou čistotu > 99 % a standard S2 > 95 %. Standard tadalafilu (S3) byl zakoupen
od firmy Sigma-Aldrich (USA) a jeho deklarovaná čistota je 99,9 %.
Dva vzorky padělků (V1 a V2) po čtyřech tabletách s obsahem sildenafil citrátu a jeden vzorek
padělku (C1) po čtyřech tabletách s obsahem tadalafilu pochází z online lékáren
s internetovými stránkami v češtině. Padělky V1 a C1 pocházely z internetových stránek
http://viagra.lekarna-cz.net (Obr. 3 a Obr. 4) a byly odeslány z Vilniusu (Litva). Padělek V2
pocházel z internetových stránek https://www.lekarnaonline.org (Obr. 5 a Obr. 6) a byl odeslán
z Kowloonu (Hongkong). K identifikaci adulterantu v padělcích V1 a V2 byl použit standard
uhličitanu vápenatého (srážený p. a., Merck KGaA, Německo).

Obr. 3: Vzhled internetové stránky http://viagra.lekarna-cz.net, ze které byly objednány
tablety V1 a C1 deklarované jako originální léčivé přípravky Viagra®, respektive Cialis®.
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Obr. 4: Nabízený přípravek typu Viagra® po různém počtu tablet na internetových stránkách
http://viagra.lekarna-cz.net.

Obr. 5: Vzhled internetové stránky https://www.lekarnaonline.org, ze které byla objednána
tableta V2 deklarovaná jako originální léčivý přípravek Viagra®.
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Obr. 6: Nabízený přípravek typu Viagra® po různém počtu tablet na internetových stránkách
https://www.lekarnaonline.org.
Po vizuální, hmotnostní a rozměrové analýze byla od každého vzorku spektroskopicky
analyzována jedna tableta v nezměněné formě, tedy bez jakýchkoliv úprav. Tablety byly
měřeny z obou stran (dvacet měření na každé straně). Standardy léčivých látek a adulterantu
byly analyzovány v původní práškové formě. Jejich analýza probíhala skrz stěny skleněných
vialek.
K získání Ramanových spekter byl využit disperzní Ramanův spektrometr DXR SmartRaman
(Thermo Fisher Scientific, USA) s diodovým excitačním laserem o vlnové délce 780 nm
a výkonem 45 mW na vzorku. Měření probíhalo s rozlišením 2,4–4,4 cm−1
a ve spektrálním rozsahu 700–1800 cm−1. Pro měření spektrálního pozadí a všech vzorků bylo
nastaveno 10 expozic po 30 s. Vzorky byly upevněny v posuvném nástavci ovládaném
prostřednictvím počítačového softwaru Omnic 9.2.98 (Thermo Fisher Scientific, USA).
Výsledky a diskuze
1. Vizuální analýza
Tablety originálních a padělaných přípravků byly nejdříve analyzovány na základě vzhledu.
Všechny tablety byly nafoceny z přední i zadní strany (viz Obr. 7 a 8). Porovnáním originální
tablety O1 s tabletami V1 a V2 bylo již na první pohled zřejmé, že se jedná o padělky. Tableta
V1 se lišila zejména tmavší barvou a zdrsněným povrchem, zatímco tableta V2 měla světlejší
jemně nazelenalý odstín a ostré hrany (Obr. 7).

Obr. 7: Porovnání originální tablety O1 (vlevo) s padělanými tabletami V1 a V2 – přední
a zadní strany.
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Tableta C1 (Obr. 8) měla oproti originální tabletě O2 sytější barvu a lišila se mírně tvarem.
Stejně tak u logotypu bylo možné pozorovat jemné odchylky, kdy písmeno „C“ má u originálu
tučnější řez a číslice „0“ je oválnější.

Obr. 8: Porovnání originální tablety O2 (vlevo) s padělanou tabletou C1 – přední a zadní strany.
2. Hmotnostní analýza
Každá tableta byla před spektroskopickou analýzou zvážena na analytických vahách. Bylo
realizováno vážení jednotlivých tablet a získané hodnoty byly poté zprůměrovány (Tab. I).
Jelikož byl každý vzorek dostupný po čtyřech tabletách, byly zváženy všechny a k výsledné
průměrné hodnotě byl uveden i interval spolehlivosti (hladina významnosti α = 0,05) (cit.12).
Tab. I: Hmotnosti tablet originálů a padělků.
Kód přípravku
O1
O2
V1
V2
C1

Hmotnost (g)
0,632
0,3635
0,680
0,69
0,480

Interval spolehlivosti (g)
0,011
0,0026
0,039
0,21
0,020

Padělky V1 a V2 obsahující sildenafil citrát měly podobnou hmotnost, která se od originálu O1
lišila v řádu několika setin gramu. Při porovnání tablety O2 s obsahem tadalafilu byl rozdíl
oproti tabletě C1 relativně vysoký – padělek vážil přibližně o desetinu gramu víc.
3. Rozměrová analýza
U všech tablet byla provedena rozměrová analýza. K měření bylo použito digitální posuvné
měřítko. Nejdříve byly analyzovány základní rozměry – šířka, délka a výška tablet (Tab. II).
Při porovnání tablety O1 s tabletami V1 a V2 se základní rozměry lišily méně u tablety V1.
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Tab. II: Základní rozměry tablet originálů přípravků Viagra® (O1) a Cialis® (O2) a jejich
padělků (viz Obr. 7 a 8).
Interval
spolehlivosti
(mm)
10,4025 0,0080
7,585
0,021
10,418 0,030
10,45
0,12
7,658
0,020

Kód
Šířka
přípravku (mm)
O1
O2
V1
V2
C1

Interval
spolehlivosti
(mm)
14,288 0,048
12,313 0,020
14,303 0,053
14,47
0,10
12,670 0,023
Délka
(mm)

Výška
(mm)
5,453
4,920
5,60
5,53
5,43

Interval
spolehlivosti
(mm)
0,069
0,013
0,13
0,19
0,19

Obr. 9: Rozměry tablet: a – šířka, b – délka, c – výška, d1 a d2 – vzdálenosti protilehlých stěn.
Vzdálenosti obou dvojic protilehlých stěn v rámci jedné tablety typu Viagra® (Tab. III) byly
velmi podobné s maximální odchylkou 0,02 mm, což je hodnota deklarované přesnosti
posuvného měřítka. Oproti originálu O1 se tyto rozměry lišily méně u tablety V2. Byly zjištěny
rozměry všech čtyř tablet v balení příslušného vzorku a k výsledné průměrné hodnotě byl
uveden interval spolehlivosti (hladina významnosti α = 0,05) (cit.)12.
Tab. III: Vzdálenost protilehlých stěn u kosočtvercových tablet přípravků typu Viagra® (viz
Obr. 9).
Kód přípravku
O1
V1
V2

d1 (mm)
10,35
10,218
10,290

Interval spolehlivosti
d2 (mm)
(mm)
0,10
10,35
0,060
10,198
0,058
10,283

Interval spolehlivosti
(mm)
0,11
0,042
0,061

4. Spektrální analýza
Ramanova spektra standardů sildenafil citrátu (S1), sildenafilu ve formě báze (S2) a tadalafilu
(S3) jsou uvedena na Obr. A a Obr. A spolu s vyznačenými charakteristickými pásy. Spektra
standardů S1 a S3 byla interpretována (Tab. IV a Tab. V) pomocí tabulek vlnočtů pro
charakteristické vibrace13.
Ve spektrech originálních tablet O1 (Obr. B) a O2 (Obr. B) jsou vyznačeny charakteristické
pásy vibračních přechodů molekuly sildenafil citrátu, respektive tadalafilu. Odchylky hodnot
vlnočtů originálů od standardů mohou být způsobeny rozlišením přístroje (2,4–4,4 cm−1),
interakcemi analytu s přítomnými excipienty či případnou vlhkostí. Ve spektru tablety O2 je
možné v oblasti 1500–1000 cm−1 pozorovat právě pásy reflektující přítomnost pomocných
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látek. Lze však konstatovat, že v originálních přípravcích O1 a O2 byla jednoznačně potvrzena
přítomnost deklarovaných léčivých látek.
Ve spektru padělku V1 (Obr. C) jsou vyznačeny pásy 1–7 odpovídající charakteristickým
vibracím molekuly sildenafil citrátu. U padělku V2 (Obr. C) byla identifikována pouze valenční
vibrace C=C označená jako pás 2 (Tab. IV), tudíž nelze s jistotou tvrdit, že tento padělek
obsahuje příslušnou léčivou látku. Ve spektrech padělků V1 a V2 se navíc nachází intenzivní
pás 8 u 1086 cm−1, který přísluší vibracím molekuly uhličitanu vápenatého, což bylo také
potvrzeno porovnáním se spektrem standardu této látky (Obr. 11).

Obr. 10: Ramanova spektra: standardy sildenafil citrát S1 a sildenafil ve formě báze S2 (A),
originální přípravek Viagra® O1 (B), padělky V1 a V2 (C). Spektra v rámečku C byla pro
lepší přehlednost offsetována.
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Obr. 11: Ramanova spektra standardu uhličitanu vápenatého a padělků V1 a V2. Spektra byla
pro lepší přehlednost offsetována.

Obr. 12: Ramanova spektra: standard tadalafilu S3 (A), originální přípravek Cialis® O2 (B),
padělek C1 (C).
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Tab. IV: Charakteristické pásy pro standard sildenafil citrátu (S1).
Číslo pásu
1
2
3
4
5
6
7
ν – valenční vibrace

Vlnočet (cm−1)
1702
1582
1564
1530
1273
1240
1172

Vibrační mód
ν (C=O)
ν (C=C)
ν (C=C)
ν (N–C=N)
ν (C=N)
ν (C=N)
ν (SO2), ν (C–S)

Tab. V: Charakteristické pásy pro standard tadalafilu (S3).
Číslo pásu
Vlnočet (cm−1)
1
1596
2
1569
3
1009
4
861
5
795
6
753
ν – valenční vibrace, δ – deformační vibrace

Vibrační mód
ν (C=C)
δ (N–H)
δ (N–H)
δ (C–H), δ (=C–H)
δ (C–H)
δ (C–H)

Ve spektru padělku C1 (Obr. C) jsou vyznačeny pásy 1–6 příslušející charakteristickým
vibracím molekuly tadalafilu. V oblasti 1500–1000 cm−1 lze stejně jako u spektra originální
tablety O2 pozorovat matriční efekt.
5. Databáze padělků léčivých přípravků
Data získaná během vizuální, hmotnostní a rozměrové analýzy byla zanesena do Databáze
padělků léčivých přípravků (CDD – Counterfeit Drugs Database), kde jsou v případě jejich
dostupnosti uvedeny též detailní informace o jednotlivých přípravcích (např. léková formulace,
číslo šarže, datum expirace, adresa výrobce a distributora). Tato databáze je vyvíjena jako
potenciální nástroj identifikace padělků pro budoucí spolupráci VŠCHT Praha s dalšími
zainteresovanými institucemi (Ministerstvo vnitra ČR, KÚP, Státní ústav pro kontrolu léčiv
aj.).
Závěr
V posledních letech byl celosvětově zaznamenán značný nárůst výskytu padělků léčivých
přípravků. K zamezení jejich dalšího šíření je proto nutné kromě efektivnější regulace zajistit
též rychlé a spolehlivé metody identifikace daných přípravků.
V rámci této práce byly studovány vybrané originální a padělané přípravky pro léčbu erektilní
dysfunkce obsahující léčivou látku sildenafil ve formě citrátu (Viagra®) či tadalafil (Cialis®).
Nejprve byly analyzovány jejich vizuální, hmotnostní a rozměrové vlastnosti. Na základě
srovnání s příslušným originálním léčivým přípravkem bylo těmito metodami možné padělky
identifikovat.
Dalším krokem byla vibračně spektroskopická analýza Ramanovou spektroskopií.
Při interpretaci spekter standardů léčivých látek byly identifikovány jejich charakteristické pásy
odpovídající jednotlivým vibračním módům. Dle interpretace Ramanových spekter standardů
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byla až na jednu výjimku prokázána přítomnost deklarovaných léčivých látek ve všech
padělaných přípravcích. Bylo zjištěno, že potahované tablety, jejichž spektra nevykazují
zvýšenou fluorescenci, mohou být úspěšně analyzovány technikou Ramanovy spektroskopie
bez jakýchkoliv úprav.
Nakonec byla porovnána spektra padělků se spektry originálních přípravků. U padělků V1 a V2
typu Viagra® byl identifikován jako excipient uhličitan vápenatý, který není v originálním
přípravku přítomen.
Kombinace výše uvedených metod vedla k jednoznačné identifikaci originálních i padělaných
přípravků.
Výsledky této práce mohou posloužit při analýze dalších léčivých přípravků určených k léčbě
erektilní dysfunkce. Ze získaných Ramanových spekter byla vytvořena spektrální knihovna
a ucelená databáze s výše uvedenými údaji, která bude k dispozici orgánům Ministerstva vnitra
ČR a složkám Policie ČR zabývající se touto problematikou.
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KRIMINALISTICKÉ SKÚMANIE PRAVOSTI PODPISU
NA LISTINÁCH
MAGDALÉNA KRAJNÍKOVÁ, VÁCLAV KRAJNÍK, SOŇA MASNICOVÁ
Abstrakt:
Článok sa venuje súčasným možnostiam skúmania podpisov na originálnych listinách
a popisuje problémy súvisiace so skúmaním kópií listín. Poukazujú na riziká skúmania, ktoré
môžu vzniknúť pri konverzií listín, ak upravená, alebo pozmenená listina bude prekonvertovaná
do elektronickej podoby.
Kľúčové slová:
listiny, podpis, kriminalistické skúmanie, konverzia listín
Abstract:
This article deals the current possibilities of examining signatures on the original documents.
There are describes problems about examining copies of documents. They point to the risks of
documents examining which may arise in the conversion of documents, if modified, or altered
document will be converted into electronic form.
Keywords:
documents, signature, criminalistics examination, conversion of documents
Kriminalistické skúmanie listiny v originálnej forme dnes dokáže dať odpoveď na všetky
otázky súvisiace so vznikom a obsahom listiny. Skúmaním sa dokáže overiť pravosť listiny,
dokážu sa zistiť všetky manipulácie s listinou vrátanie overenia podpisujúcej sa osoby. Druh
tlače, kvalita papiera, tlačiva, druh a kvalita písacích prostriedkov, znaky odtlačkov pečiatok,
spôsob viazania a pečatenia listín, dokáže znalec spoľahlivo rozpoznať.
Osobitný význam ako súčasť listiny má vlastnoručný podpis osoby. Podpis identifikuje osobu
ale má aj ďalší význam a funkciu. Spravidla je výrazom súhlasu s obsahom listiny, ale môže
súčasne len potvrdzovať, že osoba listinu prevzala, čítala, alebo sa s jej obsahom oboznámila.
V danom príspevku chceme poukázať na problémy, ktoré súvisia so znaleckým skúmaním
podpisov na kópiách listín. Osobitne nám ide o skúmanie podpisu, ktorého význam je
potvrdením súhlasu s obsahom listiny, ktorá takto môže byť nositeľkou dôležitých
kriminalistických stôp. Tieto stopy vyplývajú nielen z jej obsahu, ale aj z grafického
prevedenia, ako aj z prejavu právne významnej vôle vyjadrenej podpisom či podpismi osôb.
Problémy znaleckého skúmania chceme skúmať v súvislosti so zákonom č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), konkrétne s tou časťou, ktorá pojednáva
o zaručenej konverzii. Zákon o e-Governmente definuje konverziu ako postup, pri ktorom je
celý, zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného dokumentu transformovaný do
novovzniknutého dokumentu. Konverziu listiny je v zmysle tohto zákona možné vykonať:
z listinnej formy do elektronickej, z elektronickej formy do listinnej, z elektronickej formy do
elektronickej. Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorý je neoddeliteľne
spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely
v rovnakom rozsahu ako pôvodný dokument, ktorého transformáciou vznikol. Znalecké
skúmanie kriminalistických stôp je založené na overených a uznávaných kriminalistických
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metódach, ktoré vychádzajú z poznania a významu kriminalistických stôp. Pri kriminalistickom
skúmaní pravosti listín nie je možné postupovať inak ako porovnávaním listiny s listinou
zaručene pravou. Znalecká komunita odborov kriminalistického skúmania sústavne a pri
rôznych príležitostiach upozornili a stále upozorňujú, že pokiaľ nebude archivovaný,
zachovaný originál listiny s vlastnoručným podpisom, na základe skúmania elektronickej
formy listiny (tzn. skenovaním vyhotovenej kópie listiny) nebude môcť byť
znalecky potvrdená pravosť pôvodného originálu listiny, pravosť vlastnoručného podpisu.
Pri kriminalistickom skúmaní podpisov je potrebné vychádzať zo zásady, že žiadna kópia
neumožňuje vylúčiť falšovanie nakoľko žiadne originálne podpisy nie sú absolútne zhodné čo
v praxi znamená, že sa prekrývajú vo všetkých grafických znakoch. Absolútna zhodnosť dvoch
podpisov je znakom, že jeden z porovnaných podpisov nie je pravým podpisom. Podpisy
jedného pisateľa sú prirodzene variabilné, to znamená, že v jednotlivých rovinách skúmania
vykazujú popri podobných, zhodných znakoch aj rozdielne znaky. O pravosti podpisov
nerozhoduje počet podobných, zhodných, rozdielnych znakov, ale identifikačná hodnota
znakov. Na overenie pravosti jedného podpisu (v kriminalistike označovaného ako sporný
podpis) sa v súčasnosti vyžaduje vzorka okolo dvadsať ukážok podpisov pisateľa
pochádzajúcich z dôveryhodného zdroja a z porovnateľného časového obdobia, pričom
objektívne je možné porovnávať druhovo zhodné podpisy, vyhotovené za porovnateľných
pisárskych podmienok. Zmenené pisárske podmienky (rozdielne podložky, rozdielny priestor
na vyhotovenie podpisu, rozdielne písacie prostriedky) ovplyvňujú celkovú kvalitu podpisu i
jeho znaky. Veľkosť porovnávacej vzorky je podmienená variabilitou ručného písma a teda i
variabilitou podpisov. Nižšie zobrazený sporný podpis vyhotovený k priezvisku Burzová
s prvou zobrazenou ukážkou podpisu vykazuje rozdielne znaky v tvarovaní začiatočnej i v
koncovej časti podpisu. V spornom podpise sa vyskytuje kurzívny tvar začiatočného písmena
„B“ a celá koncová časť podpisu je zjednodušená – má nečitateľný tvar; v prvej ukážke podpisu
(na obr. č. 1 umiestnenej hneď vedľa sporného podpisu) sa v začiatočnej časti vyskytuje
paličkový tvar písmena „B“ a koncová časť podpisu je vyhotovená kurzívnym písmom
v čitateľnom tvare. Tieto rozdielne znaky nemajú významnú identifikačnú hodnotu, na základe
ktorej by bolo možné spochybniť pravosť sporného podpisu, nakoľko v porovnávacej vzorke
podpisov sa vyskytujú podpisy, ktoré sú vyhotovené zhodne ako sporný podpis – tzn.
so začiatočným kurzívnym tvarom písmena „B“ a so zjednodušenou (nečitateľnou) koncovou
časťou podpisu (každý jeden znak sporného podpisu sa v niektorom porovnávacom podpise
vyskytuje).
Obr. 1: Porovnanie sporného podpisu s jednou ukážkou podpisu (rozdiely sa vyskytujú
v tvarovaní začiatočnej a koncovej časti podpisov).
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Obr. 2: Vzorka porovnávacích podpisov, ktoré sú vyhotovené variabilne – so začiatočným
kurzívnym aj paličkovým tvarom písmena „B“, s nečitateľnou i čitateľnou koncovou
časťou.

Každý jeden sporný podpis môže byť:
 pravým podpisom preverovaného pisateľa,
 vyhotovený použitím niektorej metódy technického alebo mechanického falšovania
podpisov – často tak kvalitne, že laik nedokáže odhaliť použitú metódu falšovania
podpisu a falšovaný podpis hodnotí ako nesporne pravý podpis,
 vyhotovený ako úmyselne, neúmyselne menený podpis,
 vyhotovený metódou napodobnenia podľa nejakej pravej predlohy podpisu,
 vyhotovený ako celkom vymyslený podpis.
Štandardnou situáciou je skúmanie originálu spornej písomnosti, sporného podpisu a originálov
porovnávacích písomností, porovnávacích podpisov. Znalec pri overovaní pravosti podpisu volí
nasledujúci pracovný postup:
Už v prípravnej fáze skúmania písmoznalec dôsledne analyzuje spornú písomnosť ako jeden
nedeliteľný celok a osobitne sporný podpis. Overuje či pri vyhotovení spornej písomnosti,
bola/nebola použitá niektorá metóda mechanického alebo technického falšovania.
Ak je podozrenie, že pri vzniku sporného podpisu bola použitá niektorá metóda technického
falšovania je potrebné realizovať ako prvé skúmanie zamerané na pravosť podložky, vlastnosti
písacieho média a spôsob jeho nanášania na podložku.
Po tejto analýze a potvrdení, že sporný podpis je autentickým (živým) pisárskym prejavom
konkrétnej osoby a do úvahy neprichádza použitie žiadnej metódy technického falšovania
podpisov, môže písmoznalec pristúpiť k vlastnému skúmaniu.
Vo všeobecnej rovine skúmania znalec analyzuje celkovú pisársku úroveň, kvalitu, plynulosť
písacieho pohybu, písmových ťahov, veľkosť, umiestnenie podpisov vo vzťahu k
vymedzenému priestoru na vyhotovenie toho-ktorého podpisu, sklon písmových ťahov,
pisársky tlak, spojitosť písmových tvarov, spôsob väzby písmových ťahov do väčších
písmových celkov, tvar, smer základne podpisov, pomery merateľných veličín a všetky
zvláštnosti, osobitosti pisárskeho prejavu pisateľa sporného podpisu a rovnako i porovnávacích
podpisov. Príklad, ako veľkosť priestoru, ktorý má pisateľ k dispozícii, môže ovplyvniť znaky
podpisu, ukazujú nižšie zobrazené podpisy jedného a toho istého pisateľa, ako podpisy pravé.
Pri ich porovnaní však zistíme, že podpisy vykazujú rozdielnu veľkosť, rozdielny sklon
písmových tvarov, písmových ťahov, ktoré v tomto konkrétnom prípade ovplyvnil priestor,
ktorý mal pisateľ k dispozícii. Veľkosť prvého zobrazeného podpisu neobmedzuje žiadny
vyznačený priestor na umiestnenie podpisu – podpis sa realizoval na písomnosti formátu A4,
druhý nižšie zobrazený podpis bol umiestnený v malej kolónke na tlačive o celkovej veľkosti
A5. V podpisoch vyhotovených k zneniu priezviska Malinová je ďalej rozdielna spojitosť
písmových tvarov (prvý podpis je vyhotovený bez prerušenia písacieho pohybu, druhý podpis
je vyhotovený s jedným prerušením písacieho pohybu – po písmene „i“). Vo vzájomne
porovnaných podpisoch sa dokonca vyskytujú písmové tvary, väčšie písmové celky s rozdielne
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tvarovanými detailami. Rozdielne znaky tvarovania vykazuje slabika „li“, rozdielne tvary
obsahuje písmový celok vyhotovený k zneniu „nová“ vrátane koncového ťahu podpisu, ktorý
je v prvom podpise vedený zľava-doprava, v druhom podpise je koncový ťah vedený spravadoľava. Ak by v tomto konkrétnom prípade bol sporným prvý zobrazený podpis, na skúmanie
za účelom overenia jeho pravosti by bolo nutné predložiť vyhovujúcu vzorku porovnávacích
podpisov, ktoré by sa vyskytovali na porovnávacích listinách formátu A4–bez grafického
vyznačenia umiestnenia podpisu.
Obr. 3: Porovnanie dvoch pravých ukážok podpisov jedného a toho istého pisateľa.

V zvláštnej rovine skúmania znalec analyzuje umiestnenie, postupnosť, smer, veľkosť
a kvalitu písacieho pohybu, ktorým pisateľ sporného a pisateľ porovnávacích podpisov dosiahli
tvar jednotlivých častí podpisov, písmových tvarov a ich detailov (jednoducho povedané –
znalec analyzuje, porovnáva morfologické znaky písmových celkov, písmových tvarov a ich
detailov). Znaky všeobecnej roviny skúmania často nemajú vysokú identifikačnú hodnotu – a to
najmä vtedy, keď písmo porovnávaných podpisov nevykazuje významné odchýlky od školskej
predlohy písma. Takými sú napríklad písané prejavy, podpisy žiakov, učiteľov prvého stupňa
základnej školy, ktorí dodržiavajú školskú predlohu písma. Navyše, znaky, akými sú
umiestnenie podpisu na písomnosti, sklon písmových ťahov, pomery merateľných veličín,
prerušenia písacieho pohybu (napr. po niektorých veľkých začiatočných písmenách), sa môžu
ako podobné, zhodné vyskytovať u viacerých pisateľov súčasne. Čím väčšia odchýlka písma
podpisu, konkrétnych písmen od školskej predlohy písma, čím väčšia miera nacvičenosti
(nečitateľnosti) podpisu, písma, čím väčšia originalita znaku (jeho výnimočnosť, osobitosť) –
tým menší predpoklad, že by sa skúmaný znak mohol vyskytovať v podpisoch, písme dvoch
pisateľov súčasne, a tým je aj vyššia identifikačná hodnota skúmaného znaku, na základe ktorej
je možné stanoviť jednoznačný záver skúmania.
Závery znaleckého skúmania sú stanovované na základe identifikačnej hodnoty zistených
znakov, miery ich výskytu a môžu byť jednoznačné, ale aj nejednoznačné – v rovine
pravdepodobnosti. Často nie je možné stanoviť záver skúmania (znalec nemôže jednoznačne
potvrdiť, ale ani vylúčiť pravosť skúmaného sporného podpisu, určiť pisateľa sporného
podpisu), čo v posudkovej časti, resp. v závere znaleckého posudku by mal odôvodniť.
Najčastejšou príčinou nejednoznačných záverov skúmania je nekvalitný porovnávací materiál,
ale aj znaky samotného sporného podpisu, porovnávacích podpisov a ich hodnota – napr.
podpisy sú veľmi jednoduché, ľahko vyhotoviteľné, a tým aj ľahko napodobniteľné.
Ak dokázateľne neexistuje originál spornej písomnosti, sporného podpisu a žiadateľ na
znaleckom skúmaní napriek tomu trvá, potom by mal znalec žiadateľovi vysvetliť že skúmanie
sa uskutoční ako skúmanie kópii so všetkými rizikami skúmania kópie vrátane všetkých
možností stanovenia záverov skúmania.
Pri skúmaní kópie uplatňuje písmoznalec predovšetkým dve hľadiská:
Ak znalec skúma kópiu podpisu a vyjadruje sa k znakom skúmaného podpisu, má na mysli
vždy nejaký originál podpisu, ktorý je s predloženou kópiou podpisu identický – vykazuje
absolútne zhodné znaky tvarovania, pomery merateľných veličín. Kópia akéhokoľvek podpisu
nie je autentickým (živým) pisárskym prejavom pisateľa, vlastnoručným podpisom. Kópia
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podpisu poskytuje len informáciu o originálnom pisárskom prejave pisateľa (viac alebo menej
kvalitnú). Každá kópia podpisu sa skúma v miere, ako to jej kvalita umožňuje. Niektoré znaky
charakteristické, príznačné pre originálne podpisy pisateľa na kópii môžu zanikať, často sú až
neskúmateľné. Napríklad na kópii podpisu (druhý obrázok) zanikajú ťahy, ktoré sú vyhotovené
slabším pisárskym tlakom (celá prvá časť podpisu je slabo viditeľná, a tým aj ťažko
preskúmateľná).
Obr. 4: Originál podpisu (v prvej časti podpisu sa vyskytujú vlasové ťahy, ktoré sú pri
mikroskopickom skúmaní dobre viditeľné).

Obr. 5: Kópia podpisu (v prvej časti kópie podpisu vlasové ťahy celkom zanikajú – nie sú
viditeľné ani pri mikroskopickom skúmaní podpisu).

Na nižšie zobrazenej kópii sporného podpisu nie sú viditeľné stopy po pretlačených ťahoch v
okolí podpisu. Na zobrazenom detaile originálu tej istej listiny sú viditeľné stopy po
pretlačených ťahoch v okolí podpisu. Takéto pretlačené ťahy pravého podpisu pisateľa často
slúžia ako predloha, podľa ktorej sa falšovateľ snaží vlastnou rukou napodobniť pravý podpis
(zručnejšiemu pisateľovi sa niekedy podarí ťahy novovznikajúceho podpisu umiestniť priamo
do pretlačených ťahov; ak sa mu to nepodarí, potom originálny podpis nie je absolútne zhodný
s predlohou pravého podpisu). Pretlačené ťahy podpisov často môžu byť aj dôkazom, že listiny
pri podpisovaní boli položené jedna na druhej – tzn. nejedná sa o falšovanie podpisu.
Skúmaním viacerých originálov sporných listín a na nich sa vyskytujúcich pretlačených ťahov
podpisov podarilo dokázať, že listiny boli podpísané na jednom a tom istom mieste, jedným a
tým istým písacím prostriedkom a tesne za sebou, pričom na skúmaných listinách boli uvedené
rozdielne dátumy, rozdielne roky ich vyhotovenia, podpísania. Ak by sa skúmali kópie
sporných písomností, k takémuto záveru by sa nemohlo dospieť a nebolo by možné sa vyjadriť
k časovému obdobiu vzniku jednotlivých sporných listín.
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Obr. 6: Kópia sporného podpisu.137

Obr. 7: Originál sporného podpisu.138

Ak znalec zistí, že kópia sporného podpisu vykazuje v porovnaní so vzorkou porovnávacích
podpisov identifikačne hodnotné a nemenné rozdielne znaky – zjavné, skúmateľné aj v prípade
kópie podpisu – potom môže stanoviť jednoznačný záver skúmania: „ALE originál podpisu,
z ktorého bola (pravdepodobne) následne vyhotovená skúmaná kópia, nie je pravým podpisom
pisateľa“.
Uvádzame príklad, kedy znalec mohol stanoviť jednoznačný záver skúmania a vylúčiť pravosť
originálneho podpisu, ktorého kópia bola skúmaná. Nižšie zobrazená kópia sporného podpisu
má tvar viac-menej nacvičeného podpisu, porovnávacie podpisy pisateľa sú vyhotovené na
rozhraní textových a nacvičených podpisov, vyskytujú sa v nich niektoré jednoznačne
identifikovateľné kurzívne písmená. Ukážky podpisov v porovnaní so sporným podpisom
vykazujú znaky celkovo vyššej pisárskej rýchlosti vyhotovenia, rozdielny sklon písma, ako aj
rozdielne znaky tvarovania vzájomne porovnateľných písmových tvarov.
Obr. 8: Kópia sporného podpisu, ktorého originál bol vyhotovený k zneniu priezviska
Sládečková.
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KRAJNÍKOVÁ, M., BLÁHOVÁ, E., ZELENKOVÁ, M.: Súčasné možnosti skúmania originálov a kópií
sporných písomnosti. str. 147.
138
KRAJNÍKOVÁ, M., BLÁHOVÁ, E., ZELENKOVÁ, M.: Súčasné možnosti skúmania originálov a kópií
sporných písomnosti. In Policajná teória a prax 1/2017 str. 147.
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Obr. 9: Pravé ukážky podpisov vyhotovené k zneniu priezviska Sládečková.

Problematickejšia situácia nastáva vtedy, keď kópia sporného podpisu v porovnaní
s predloženými porovnávacími podpismi vykazuje hodnotné podobné, zhodné znaky – potom
znalec túto skutočnosť konštatuje, stanovuje záver, a to zodpovedajúci kvalite vykonaného
skúmania (kvalita skúmania závisí od kvality predloženej kópie písomnosti, kópie podpisu).
Záver skúmania je podmienený identifikačnou hodnotou zistených znakov (zhodných,
rozdielnych) a ich mierou výskytu. Ako sme už uviedli, kópia podpisu často neumožňuje
vykonať komplexné skúmanie podpisu, posúdiť kvalitu pisárskeho prejavu, resp. niektoré
detaily tvarovania písmových celkov, často nie je možné jednoznačne identifikovať
umiestnenie, postupnosť a smer písacieho pohybu (ťahy sú prekryté, krížené, pisateľ vytvára
zhluky písmových ťahov, tvarov). Na kópii zanikajú ťahy vyhotovené slabším pisárskym
tlakom, ale aj také znaky, ktoré môžu byť prejavom vyhotovenia sporného podpisu metódou
napodobnenia, jeho obkreslenia z nejakej pravej predlohy podpisu.
Ak sa znalec vyjadrí, stanoví záver skúmania vzťahujúci sa na originál podpisu, z ktorého
vznikla skúmaná kópia sporného podpisu, pričom jednoznačne nespochybní pravosť
„pomyselného“ originálneho podpisu, potom musí žiadateľa o písmoznalecké skúmanie
upozorniť, že tento záver skúmania sa automaticky nevzťahuje na písomnosť ako jeden
nedeliteľný celok, na akt podpísania písomnosti osobou, podpisy ktorej boli skúmané. Ak by
tak nepostupoval, mohlo by dôjsť k nesprávnej interpretácii skúmania, záverov vzťahujúcich
sa na sporný podpis. Ak kópia sporného podpisu vykazuje podobné, zhodné znaky
s predloženými porovnávacími podpismi, to znamená, že pravosť originálneho podpisu (z
ktorého následne bola vyhotovená skúmaná kópia) je potvrdená, resp. nie je vylúčená, potom
by si to niektorá zo zúčastnených strán mohla vysvetliť aj tak, že pisateľ podpísal originál
spornej písomnosti, ktorý je obsahom, formou vyhotovenia identický so skúmanou kópiou
písomnosti. A práve túto skutočnosť nie je možné na základe skúmania kópie písomnosti, kópie
podpisu potvrdiť. Na ilustráciu zobrazujeme originál spornej písomnosti POTVRDENIE
a kópiu spornej písomnosti POTVRDENIE s podpisom, ktorý bol vyhotovený metódou
technického falšovania (podpis z pravého POTVRDENIA bol na základe skenerom
vyhotovenej kópie originálneho podpisu prenesený na druhé POTVRDENIE, ktoré obsahuje
výškou rozdielnu dlžnú sumu).
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Obr. 10: Originál písomnosti.139

Obr. 11: Farebná kópia písomnosti s podpisom vyhotoveným metódou technického
falšovania.140

Problematická situácia pre písmoznalcov nastáva vždy vtedy, keď sú na skúmanie zo strany
vyšetrovateľov PZ, súdov predkladané kópie sporných listín. Zložitejšia až neriešiteľná situácia
však nastane vtedy, keď v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) budú na skúmanie predkladané kópie listín s doložkou o zaručenej konverzii.
Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu je podľa zákona o e-Governmente – § 35
ods. 3:
 orgán verejnej moci, advokát a notár,
 poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného
obslužného miesta,
139
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patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny.

Notár, advokát a ďalší nie sú znalci, nemajú technické vybavenie a ani vedomosti, prax a
skúsenosti, aby mohli posúdiť pravosť listiny, podpisu, resp. vylúčiť falšovanie listiny vrátane
podpisu. Znalecké skúmanie je zložitý proces a nie „pozriem a vidím", čo bude predmetom
zaručenej konverzie. V žiadnej časti zákona o e-Governmente, inštrukcii, usmernení sa
nespomína originálna listina (táto – ako keby sa celkom stratila).
Naším príspevkom by sme chceli upozorniť, že žiadny notár, pracovník poverený notárom
nemôže overiť pravosť podpisu a už vôbec nie listiny! Navyše, advokáti, notári sú tiež len
ľudia a niektorí sa podieľajú na podvodoch vedome, ale aj nevedome. Akoby si nikto
neuvedomoval riziká procesu konverzie. Kópia takejto listiny nebude umožňovať znalcom
pristúpiť k jej skúmaniu s cieľom overenia pravosti pôvodnej originálnej listiny, pravosti
originálneho podpisu, potvrdenia/vylúčenia falšovania pôvodnej originálnej listiny.
Ak vznikne originálna listina s originálnym vlastnoručným podpisom človeka a ďalšími
originálnymi prvkami, skúmateľnými stopami, znakmi (napr. s originálnym odtlačkom
pečiatky), mali by sme takúto listinu chrániť, archivovať. Identifikačne hodnotným znakom
listiny môže byť aj písací prostriedok – napr. kvalitné plniace pero, ktoré niektorí pisatelia
bežne používajú (dnes je možná aj individuálna identifikácia písacieho prostriedku).
Zákon o e-Governmente zrovnoprávňuje kópiu listiny s originálnou listinou, čo je nemožné
prijať a čo je navyše v rozpore so zásadami kriminalistiky ako vedy a so základnými princípmi
kriminalistického skúmania a overovania pravosti listín, vlastnoručných podpisov. Nemožno
predsa očakávať v prípadoch vzniku napríklad falošných kúpnych, darovacích zmlúv a iných
listín, že falšovateľ dobrovoľne vydá na znalecké skúmanie originál falošnej listiny. Navyše, je
otázne, či vyšetrovatelia PZ, súdy budú vôbec nejaké znalecké dokazovanie vyžadovať
a nebudú za dôkaz pravosti originálnej listiny, vlastnoručného podpisu považovať
novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorý bude neoddeliteľne spojený
s osvedčovacou doložkou.
Bolo by viac než žiaduce, aby v metodickom usmernení k vykonávaniu zaručenej konverzie
bolo zdôraznené, že povinnosťou tých, ktorí žiadajú, alebo pristúpia k zaručenej konverzii
papierovej listiny s vlastnoručným podpisom človeka na jej elektronickú formu, je aj
archivovanie originálu listiny, ktorá je predmetom zaručenej konverzie, a aby tento originál
listiny v prípade potreby bol vydaný na znalecké skúmanie.
Záver
Štandardnou situáciou je skúmanie originálu spornej písomnosti, sporného podpisu. Pri
originálnej písomnosti je možné zistiť všetky manipulácie s písomnosťou a overiť pravosť
podpisu. Skúmanie kópií listín majú svoje obmedzenia, pretože u žiadnej kópií nemôžme
vylúčiť falšovanie. Preto je viac ako žiadúce, aby pri konverzií písomnosti z listinnej formy do
elektronickej formy bol uchovaný originál písomnosti, aby bolo možné v prípade potreby
uskutočniť kriminalistické skúmanie listiny a podpisu.
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VYUŽITÍ VIBRAČNÍ A CHIROPTICKÉ SPEKTROSKOPIE PRO
ANALÝZU ORIGINÁLNÍCH A PADĚLANÝCH PŘÍPRAVKŮ
OBSAHUJÍCÍCH TADALAFIL
FRANTIŠEK KRÁLÍKa*, PATRIK JIRMÁSEKa, MARTIN KUCHAŘb, VLADIMÍR
SETNIČKAa

Abstrakt:
Produkce a distribuce padělků léčiv představuje závažný celosvětový problém. Platí to zejména
v případě inhibitorů fosfodiesterázy 5. typu pro léčbu erektilní dysfunkce, kde pacienti často
preferují anonymní koupi z nevěrohodných zdrojů. V této práci byly analyzovány reálné vzorky
originálních a padělaných tablet přípravku Cialis® o síle 20 mg pomocí spektroskopie
elektronového cirkulárního dichroismu, vibračního cirkulárního dichroismu a infračervené
spektroskopie. Na základě porovnání s příslušnými spektry referenčního standardu tadalafilu se
ukázalo, že množství účinné látky v případě padělků je výrazně nižší, než bylo deklarováno
producentem. Na základě ab initio výpočtů byla detailně popsána struktura stabilních
konformerů molekuly tadalafilu v roztoku a byla provedena detailní interpretace
experimentálních spekter.
Klíčová slova:
padělky léčiv, tadalafil, Cialis, strukturní analýza, spektroskopie, chiroptické metody,
cirkulární dichroismus, ab initio výpočty
Abstract:
Production and distribution of counterfeit pharmaceuticals present a serious worldwide
problem. It is especially true in case of phosphodiesterase type 5 inhibitors for the treatment
of erectile dysfunction, where patients often prefer to buy them anonymously from unverified
sources. In this work, real samples of genuine and counterfeit Cialis® 20 mg tablets were
analyzed by electronic circular dichroism, vibrational circular dichroism and infrared
spectroscopy. The direct comparison with the corresponding spectra of tadalafil standard
showed a lower amount of the active substance in the counterfeit tablet than declared 20 mg.
Ab initio simulations enabled a detailed description of the stable conformers of tadalafil in a
solution and a thorough interpretation of the experimental spectra was performed.
Keywords:
counterfeit pharmaceuticals, tadalafil, Cialis, structure analysis, spectroscopy, chiroptical
methods, circular dichroism, ab initio calculations
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látek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166 28, Praha 6.
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Úvod
Inhibitory fosfodiesterázy 5. typu (PDE-5) jsou relativně nová syntetická léčiva užívána pro
léčbu erektilní dysfunkce. Jako nejznámější inhibitory PDE-5 byly pro oficiální distribuci
schváleny sildenafil citrát (Viagra®, Pfizer), vardenafil hydrochlorid (Levitra®, Bayer) a
tadalafil (Cialis®, Elli Lilly). Tadalafil obsahuje dvě stereogenní centra a jeho molekulární
struktura se výrazně liší od achirálního sildenafilu a vardenafilu. Tato odlišnost se také odráží
ve farmakokinetických vlastnostech látek, kde tadalafil působí výrazně déle.1
Pro inhibitory PDE-5 byly popsány různé vedlejší účinky jako bolest hlavy, malátnost nebo
poruchy vidění1. Navíc byly zaznamenány případy interakce s jinými léčivy, které byly
doprovázeny vážnými zdravotními problémy, a proto jsou inhibitory PDE-5 dostupné pouze na
lékařský předpis.1 Vzhledem k tomuto omezení jsou nelegálně distribuovány padělky a imitace
těchto přípravků, které si pacienti mohou koupit anonymně, nejčastěji přes internet. Navíc jsou
přípravky pro léčbu erektilní dysfunkce často obsaženy v doplňcích stravy pro zvýšení mužské
potence, přestože jejich přítomnost není uvedena v příbalových letácích.2, 3 Užívání inhibitorů
PDE-5 bez řádné konzultace s lékařem představuje vážné zdravotní riziko a proto je třeba
účinně bojovat proti nelegální distribuci padělků této skupiny léčiv. Zejména důležitý je vývoj
rychlých a spolehlivých analytických metod umožňujících analýzu různých typů reálných
vzorků léčiv a jejich padělků.1, 3-5
V konkrétním případě tadalafilu (Obr. 1) bylo provedeno mnoho studií zaměřených
na spolehlivé rozlišení originálních a padělaných tablet přípravku Cialis®. Vysokoúčinná
kapalinová chromatografie obvykle ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí
(LC-MS) je často považována za nejdůležitější a nejčastěji používanou metodou pro analýzu
farmaceutických přípravků a platí to i v případě inhibitorů PDE-5 (cit2-4). LC-MS byla úspěšně
použita nejen pro charakterizaci padělaných léčiv6, 7, ale také pro identifikaci tadalafilu
v odpadních vodách nebo biologických vzorcích, jako jsou například krev nebo moč.8-10 Dále
byly pro studium padělaných přípravků obsahujících tadalafil využity Ramanova11,
infračervená (IR)12, 13 a rentgenová fluorescenční spektroskopie14 nebo nukleární magnetická
rezonance (NMR).11 Kromě padělků představují vážné zdravotní riziko také různé doplňky
stravy o neznámém nebo dokonce úmyslně špatně uvedeném složení.3 Ty často neobsahují jen
klasické inhibitory PDE-5, ale také jejich deriváty (například aminotadalafil nebo
chloropretadalafil), což je pro uživatele velmi nebezpečné, protože biologická aktivita těchto
látek obvykle není přesně popsána15-17 Podobné produkty byly v minulosti nejčastěji
analyzovány pomocí LC-MS, ale úspěšně byly použity také metody NMR nebo Ramanovy
spektroskopie.15, 18

Obr. 1: Struktura tadalafilu.
Pro účely forenzní analýzy je rovněž velmi důležitý detailní popis struktury tadalafilu.
Trojrozměrná struktura a absolutní konfigurace hrají klíčovou roli v určení biologické aktivity
chirálních látek. Pomocí rentgenové difrakce byla popsána krystalická struktura
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monosolvatované formy tadalafilu.19 Trojrozměrná struktura v pevné fázi a v roztoku se ale
často liší, a proto byly využity také metody chiroptické spektroskopie, které jsou inherentně
citlivé k trojrozměrnému uspořádání chirálních molekul a umožňují spolehlivé určení absolutní
konfigurace.20, 21 Optická rotační disperze, vibrační cirkulární dichroismus (VCD)
a elektronový cirkulární dichroismus (ECD) byly spolu s NMR a IR spektroskopií úspěšně
využity pro určení stereochemie a detailní popis struktury všech čtyř stereoizomerů tadalafilu
v roztoku.22
V této práci byly využity metody ECD a VCD pro spektroskopickou analýzu originálních a
padělaných tablet přípravku Cialis® o deklarované síle 20 mg. Rovněž byl analyzován standard
tadalafilu, aby bylo možné spolehlivě identifikovat spektrální projevy aktivní látky. Navíc byla
na základě ab initio výpočtů popsána trojrozměrná struktura tadalafilu na úrovni blízké
atomárnímu rozlišení. Byla též simulována příslušná spektra a následně byla provedena detailní
interpretace spekter experimentálních. Pokud je nám známo, jedná se o první studii, kde byla
chiroptická spektroskopie využita pro charakterizaci reálných vzorků inhibitorů PDE-5 a
získané výsledky dokládají slibný potenciál spektroskopií ECD a VCD pro analýzu reálných
farmaceutických vzorků.
EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Materiál a příprava vzorků
Originální přípravek Cialis® o síle 20 mg byl zakoupen na lékařský předpis v rámci oficiální
distribuce v lékárně v Praze. Forenzně potvrzené tablety padělku byly dodány orgány Policie
České republiky. Tadalafil o analytické čistotě (Sigma Aldrich, 99,9 %) byl použit jako
referenční standard.
Pro všechna spektroskopická měření byl standard tadalafilu rozpuštěn v příslušném
rozpouštědle za intenzivního třepání po dobu 5 minut. Všechny analyzované tablety byly
zváženy a byl určen poměr deklarovaného obsahu účinné látky k celkové hmotnosti tablety.
Roztoky reálných vzorků pak byly připraveny tak, aby předpokládaná koncentrace účinné látky
odpovídala koncentraci standardu tadalafilu. Před samotným spektroskopickým měřením byly
roztoky filtrovány za účelem odstranění případných nerozpuštěných částic.
Spektroskopie ECD
V případě spektroskopie ECD byla koncentrace standardu tadalafilu 1 mg·mL-1. Všechny
analyzované vzorky byly rozpuštěny v 2,2,2-trifluoroethanolu (TFE, Honeywell, ≥ 99 %).
Spektra ECD byla měřena na spektrometru J-815 (Jasco, Japonsko) v křemenné kyvetě
(Hellma, Německo) o optické dráze 1 mm. Všechna měření probíhala za laboratorní teploty.
Parametry měření byly nastaveny následovně: spektrální obor 190–350 nm, rychlost skenování
50 nm·min-1, čas odezvy 2 s, citlivost 100 mdeg a 3 akumulace. Pro spolehlivější přiřazení pásů
byla spektra ECD doplněna o klasická UV absorpční spektra.
Spektroskopie VCD
V případě VCD spektroskopie byla koncentrace standardu tadalafilu 20 mg·mL-1. Jako
rozpouštědlo byl použit deuterovaný chloroform (Isosar Deuterierte Produkte GmbH,
Německo, ≥ 99,8 % deuteria). Spektra VCD byla měřena ve spektrálním oboru 1580–1160 cm1
na FT-IR IFS 66/S spektrometru vybaveném VCD/IRRAS modulem PMA 37 (Bruker,
Německo). Pro přesnější přiřazení pásů byla spektra VCD doplněna o klasická IR spektra.
Všechny vzorky byly měřeny ve skládané kyvetě A145 (Bruker, Německo) s okny z CaF2
oddělenými teflonovou distanční fólií o tloušťce 150 µm. Spektra byla měřena s rozlišením
4 cm-1 a výsledné spektrum bylo získáno jako průměr ze 7–9 měřených bloků, přičemž každý
blok sestával z 2260 skenů.
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Výpočetní metody
Pro získání počátečního souboru konformací pro další optimalizace na úrovni metod teorie
funkcionálu hustoty (density functional theory, DFT) byly využity dvě metody molekulové
mechaniky: stochastické hledání založené na Monte Carlo algoritmu se silovým polem
MMFF94 a systematické hledání na základě algoritmu „basin-hopping“ se silovým polem
MM2. Všechny následující výpočty založené na DFT byly provedeny v programu Gaussian 09.
Geometrie stabilních konformerů byly dále optimalizovány na úrovni B3LYP/6-31+G(d) a pro
další výpočty na vyšších úrovních teorie byly vybrány jen konformery, jejichž relativní
zastoupení určené pomocí Boltzmannova rozdělení bylo vyšší než 1 %. Další reoptimalizace
geometrií a následná simulace příslušných spekter byla provedena na úrovních
CAM-B3LYP/6-311++G(d,p), M06-2X/6-311++G(d,p) a wB97X-D/def2TZVP. Vliv
rozpouštědla byl pro všechny výpočty zahrnut pomocí modelu polarizovatelného kontinua
s hodnotami dielektrických konstant pro chloroform ε = 4,7113 a TFE ε = 26,726. Výsledná
spektra jsou prezentována jako vážený průměr spekter jednotlivých konformerů, pro které bylo
určeno relativní zastoupení pomocí Boltzmannova rozdělení na základě Gibbsovy volné
energie. Vypočítána spektra ECD byla zobrazena pomocí Gaussovy profilové funkce o šířce
pásů v polovině výšky 14 nm, spektra VCD byla zobrazena pomocí Lorentzovy profilové
funkce o šířce pásů v polovině výšky 6 cm-1. Úroveň shody mezi experimentálními a
vypočítanými spektry byla charakterizována pomocí podobnosti spekter (Sim ECD, Sim EA,
Sim VCD, Sim VA) založené na Tanimotově koeficientu v rámci programu CDSpecTech23.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Konformační analýza
Protože se ve struktuře tadalafilu nachází pouze dva torzní úhly, jejichž velikost bylo možné
systematicky měnit, a zvolená metoda nebere v úvahu změny v uspořádání cyklické části
molekuly, systematické hledání konformerů poskytlo pouze čtyři stabilní geometrie. Lepší
volbou byl přístup založený na Monte Carlo algoritmu, kde bylo nalezeno 22 stabilních
konformerů v rozmezí energií 10 kcal·mol-1. Nejstabilnější se ukázalo uspořádání molekuly
do tvaru písmene „T“ se čtyřmi cykly víceméně v rovině a benzodioxolylovou skupinou
uspořádanou kolmo k cyklické části. Následná optimalizace geometrií na úrovni
B3LYP/6-31+G(d) vedla k zisku čtyř stabilních konformerů. Ty byly reoptimalizovány
na vyšších úrovních teorie (viz. Experimentální část – Výpočetní metody) a pro každou
metodu bylo vypočítáno relativní zastoupení jednotlivých konformerů na základě
Boltzmannova rozdělení (Tab. 1). Výsledné optimalizované struktury jsou zobrazeny (Obr. 2)
pouze pro wB97X-D/def2TZVP, jelikož rozdíly mezi geometriemi byly u jednotlivých
výpočetních metod zanedbatelné. Konformery se od sebe liší zejména orientací
benzodioxolylové skupiny a změnami v uspořádání atomů methylendioxy skupiny (Obr. 2,
skupiny orientované dolů).

155

I

II

III

IV

Obr. 2: Čtyři stabilní konformery tadalafilu optimalizované na úrovni wB97X-D/def2TZVP.
Tab. I: Relativní zastoupení konformerů tadalafilu spočtené pomocí Boltzmannova rozdělení
na základě volné Gibbsovy energie za teploty 298 K se zahrnutím vlivu rozpouštědla chloroformu (první číslo) a TFE (v závorkách).
Konformer CAM-B3LYP/6-311++G( M06-2X/6-311++G(d,p) wB97X-D/def2TZVP
d,p)
31 (24)
28 (21)
60 (70)
I
28 (29)
46 (60)
34 (26)
II
17 (19)
17 (11)
1 (1)
III
23 (28)
9 (8)
5 (3)
IV
Spektroskopie ECD
UV spektra a spektra ECD originální a padělané tablety byla srovnána se spektrem standardu
tadalafilu (Obr. 3). Ve všech třech spektrech ECD byly identifikovány tři profilem identické
pásy: velmi široký negativní pás o nízké intenzitě v rozmezí vlnových délek 290–265 nm,
široký pozitivní pás s maximem ~228 nm a intenzivní negativní pás 204 nm. Odpovídající pásy
byly identifikovány také v UV spektech (290–265, 220 a 199 nm). Intenzity pásů v UV
spektrech a spektrech ECD jsou u padělané tablety výrazně nižší než v případě standardu a
originálu, což je pravděpodobně způsobeno nižším obsahem účinné látky v padělku. Poměr
intenzit u standardu a padělku je u pásů ~228 a 204 nm přibližně 3:1 a za předpokladu platnosti
Lambertova-Beerova zákona a rovnoměrného rozložení účinné látky v padělané tabletě lze
určit, že množství tadalafilu v padělku je ~7,4 mg místo deklarovaných 20 mg.
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Obr. 3: UV spektra (dole) a spektra ECD (nahoře) standardu tadalafilu, originálního přípravku
a padělku Cialis® o deklarované síle 20 mg.
Byla nalezena velmi dobrá shoda mezi experimentálními spektry a spektry simulovanými na
úrovni wB97X-D/def2TZVP (Obr. 4), což umožnilo detailní interpretaci. Všechny tři vybrané
výpočetní metody poskytly podobné výsledky, ale na základě hodnot Sim ECD a Sim EA se
jako nejúspěšnější jevila právě wB97X-D/def2TZVP. Výborná shoda mezi experimentem a
výpočty také potvrdila převládající relativní zastoupení konformerů I a II, které mají oproti
konformerům III a IV jinak orientovanou benzodioxolylovou skupinu. Všechny spektrální
projevy byly správně predikovány a pro správné přiřazení pásů byla simulovaná spektra
škálována faktorem 1,06 za zisku maximálních hodnot Sim ECD = 0,87 a Sim EA = 0,93.
K nejvýznamnějším elektronovým přechodům dochází v aromatických částech molekuly
(benzodioxolylová a indolová skupina). Široká pás pozorovaný ve spektrech ECD při ~228 nm
je projevem několika přechodů, ale nejvýznamnější příspěvek má π-π* přechod z nejvyššího
obsazeného molekulového orbitalu (Obr. 5) do nejnižšího neobsazeného molekulového
orbitalu. Negativní pás 204 nm přísluší také přechodům z nejvyššího obsazeného molekulového
orbitalu, ale kromě toho zde hrají významnou roli i přechody z nižších orbitalů.
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Obr. 4: Experimentální a vypočítaná (wB97X-D/def2TZVP) UV spektra (dole)
a spektra ECD (nahoře) tadalafilu.

Obr. 5: Nejvyšší obsazený molekulový orbital tadalafilu zobrazen na struktuře konformeru I.
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Spektroskopie VCD
IR spektra a spektra VCD originálního a padělaného přípravku Cialis® o deklarované síle 20
mg byla měřena spolu se standardem tadalafilu (Obr. 6). Spektra nejsou prezentována v oblasti
1424–1350 cm-1, protože zde výrazně interferovaly matrice reálných vzorků. Zanedbatelné
rozdíly v IR spektrech originální a padělané tablety implikují, že převládající složkou měřených
roztoků byla účinná látka. IR spektrum padělku se oproti originálu a standardu neliší pozicemi
pásů, ale jejich intenzity jsou výrazně nižší. To je pravděpodobně způsobeno nižším obsahem
tadalafilu v padělané tabletě, což je v souladu s výsledky získanými pomocí UV a ECD
spektroskopie. Nicméně intenzity pásů jsou přibližně 1,8 krát nižší než v případě standardu a
originálu a obsah tadalafilu v padělané tabletě byl určen na ~11 mg, což je více než v případě
výsledků odvozených z UV a ECD spekter. Tato nesrovnalost může být způsobena například
nerovnoměrným rozložením účinné látky v tabletě. Charakteristické pásy tadalafilu byly rovněž
identifikovány ve spektrech VCD všech měřených vzorků.

Obr. 6: IR spektra (dole) a spektra VCD (nahoře) standardu tadalafilu, originálního přípravku
a padělku Cialis® o deklarované síle 20 mg.
Na základě porovnání s výpočty provedenými na úrovni M06-2X/6-311++G(d,p), která se na
základě hodnot Sim VA a Sim VCD jevila jako nejvhodnější, byla provedena detailní
interpretace experimentálních IR a VCD spekter (Obr. 7). Spektra byla škálována faktorem
0,969 za dosažení hodnot Sim VA = 0,89 a Sim VCD = 0,58. Většina pásů byla výpočty
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predikována správně a byly úspěšně přiřazeny příslušným vibračním módům (Tab. II).
Všeobecná shoda mezi experimentem a výpočty byla vyhodnocena jako velmi dobrá a stejně
jako v případě ECD i zde výsledky implikují, že v roztoku převažují konformery I a II.

Obr. 7: Experimentální a vypočítaná (M06-2X/6-311++G(d,p)) IR spektra (dole) a spektra
VCD (nahoře) tadalafilu.
Tab. II: Přiřazení pásů pozorovaných v experimentálním IR spektru vypočítaným vibračním
módům.
Pás
Experiment [cm-1]
Výpočet [cm-1]
Vibrační mód
1503
1503
ν(C–N), δ(CH2)
1
1489
1486
νs(C–C)arom
2
1444
1448
νas(C–C)arom
3
1322
1326
ν(C–N), δ(C–H)
4
1298
1295
ν(C–N), δ(C–H)
5
1275
1262
δ(CH2)
6
1241
1240
νas(C–C)arom
7
1218
1228
νas(C–C)arom
8
1181
1169
δ(CH2)
9
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Závěr
Pomocí spektroskopických metod ECD, VCD, UV a IR byly vůbec poprvé analyzovány
originální a padělané vzorky přípravku Cialis® o deklarované síle 20 mg. Pro usnadnění
identifikace charakteristických spektrálních projevů účinné látky byla spektra reálných vzorků
porovnána se spektry standardu tadalafilu měřených za stejných podmínek. Tadalafil byl
identifikován ve všech analyzovaných vzorcích, ale na základě ECD, UV a IR spekter bylo
v případě padělku odhaleno 1,8–3 krát nižší množství účinné látky, než bylo deklarováno
výrobcem. Žádné další významné rozdíly ve složení mezi originální a padělanou tabletou
nebyly zaznamenány.
S užitím tří různých funkcionálů byly pomocí ab initio výpočtů nalezeny čtyři stabilní
konformery tadalafilu v roztoku. Jejich geometrie se lišily především orientací
benzodioxolylové skupiny a změnami v uspořádání atomů methylendioxy skupiny. Shoda mezi
experimentálními UV a ECD spektry a spektry vypočítanými na úrovni wB97X-D/def2TZVP
byla excelentní, což umožnilo detailní interpretaci. Ze získaných výsledků dále vyplývá, že
v roztoku jsou převážně zastoupeny konformery I a II. Vypočítaná IR a VCD spektra rovněž
potvrdila dominantní zastoupení konformerů I a II a pásům pozorovaným v experimentálním
spektru byly přiřazeny příslušné vibrační módy.
Tato práce dokládá slibný potenciál ECD a VCD pro analýzu reálných farmaceutických vzorků
obsahujících chirální aktivní látku. Podle dostupných informací se jedná o vůbec první studii,
kde byla chiroptická spektroskopie využita ke studiu reálných vzorků obsahujících tadalafil.
V porovnání s jinými analytickými metodami je pomocí ECD a VCD možné nejen spolehlivě
rozlišit originální a padělaný přípravek, ale navíc přináší cenné informace o absolutní
konfiguraci a trojrozměrné struktuře chirální účinné látky v roztoku, což hraje klíčovou roli
v popisu biologické aktivity.
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POSTUPY A METÓDY DAKTYLOSKOPOVANIA MŔTVOL
V OBZVLÁŠŤ NÁROČNÝCH PRÍPADOCH
SOŇA MASNICOVÁ, MAGDALÉNA KRAJNÍKOVÁ, RADOSLAV BEŇUŠ
Abstrakt:
Článok sa venuje odoberaniu odtlačkov papilárneho terénu mŕtvolám v obzvlášť náročných
prípadoch, týkajúcich sa pokročilých štádií rozkladu a mumifikácie. Sumarizuje postupy a
metódy, ktoré umožňujú získanie daktyloskopických odtlačkov vhodných na ďalšie skúmanie
a identifikáciu.
Kľúčové slová:
daktyloskopia, daktyloskopické odtlačky, daktyloskopovanie mŕtvol, daktyloskopická
identifikácia
Abstract:
The article deals with fingerprinting of papillary terrain of corpses in especially difficult cases
involving the corpses in later stages of decomposition and mummification. There are
summarized the procedures and methods that enable the obtaining of fingerprints suitable for
further examination and identification.
Keywords:
dactyloscopy, fingerprints, fingerprinting the deceased, fingerprint identification
Odoberanie odtlačkov prstov mŕtvym osobám je náročnou úlohou pre zainteresovaných
odborníkov. V jednoduchších prípadoch možno uspokojivé výsledky dosiahnuť použitím
rovnakých metód, ako v prípade daktyloskopovania živých osôb, s prípadným využitím
špecifických nástrojov pre zjednodušenie procesu.141 Získavanie odtlačkov prstov mŕtvych
osôb v obzvlášť náročných prípadoch je však výzvou aj pre skúsených odborníkov. Ľudské
pozostatky majú často poškodenú pokožku papilárneho terénu v dôsledku pôsobenia rôznych
environmentálnych vplyvov, akými sú:
 fauna (zvieratá alebo hmyz),
 oheň (spálenie),
 voda (macerácia),
 počasie (zima, teplo, vlhkosť).
Ide teda o daktyloskopovanie mŕtvol, u ktorých sa v dôsledku týchto vplyvov prejavili:
dekompozícia alebo hniloba, ktoré prevládajú u tiel, ktoré boli nájdené pochované v zemi;
vysušenie alebo mumifikácia u tiel, ktoré boli nájdené v otvorených a suchých priestoroch,
prípadne u tiel, ktoré boli vystavené teplu; a nakoniec rozmočenie, ktoré sa vyskytuje u osôb,
ktoré boli po dlhší čas ponorené vo vode. Získavanie odtlačkov papilárneho terénu v takýchto
zložitých prípadoch predstavuje omnoho náročnejší problém a prináša potrebu použitia
zvláštnych metód, techník a prostriedkov. V súčasnom príspevku sme sa zamerali
predovšetkým na metódy daktyloskopovania mŕtvol v pokročilých štádiách rozkladu
a mumifikovaných tiel.
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Pokročilé štádium rozkladu
V prípadoch, kedy dekompozícia dosiahla pokročilý stupeň, sme často konfrontovaní s
problémom týkajúcim sa tkanív, ktoré sú zhnité. K takému stavu dochádza predovšetkým v
dôsledku pôsobenia rôznych biologických faktorov, akými sú baktérie, huby alebo proces
kvasenia. Parazity taktiež môžu napadnúť takéto odumreté tkanivo. Preto je potrebné dávať
veľký pozor pri manipulácii s pokožkou papilárneho terénu.
Pokožka tela zosnulého je obvykle veľmi ochabnutá a krehká. Ak sa na prstoch pokožka
papilárneho terénu nachádza, vykonáme daktyloskopovanie tradičným spôsobom, avšak je
potrebné venovať mu zvýšenú pozornosť a opatrnosť. Niekedy sa môže stať, že epiderma sa na
prste síce nachádza, ale je príliš krehká a lámavá na to, aby sa na ňu naniesla čerň a aby sa prst
roloval zvyčajným spôsobom.
Rukavicová metóda
Ako proces dekompozície postupuje, pokožka sa zvyčajne oddeľuje od zamše v dôsledku
pôsobenia hnilobných plynov a tvorby mokvajúcich pľuzgierov, čo sa označuje ako „skĺzavanie
pokožky“. Serózna tekutina, ktorá pokrýva pokožku, často znemožňuje černi priľnutie. Preto je
vhodné po očistení nasprejovať prsty ninhydrínom, aby sa vysušil ich povrch a následne sa
pokožka vcelku oddelí.
K zaznamenaniu papilárneho terénu dochádza tak, že si oddelenú pokožku prstov a dlaní
priložíme na svoju vlastnú dlaň (pričom máme prirodzene navlečené ochranné rukavice),
nanesieme na ňu daktyloskopickú čerň a vytvoríme tak odtlačky. Je mimoriadne dôležité dbať
na správne poradie prstov pri ich daktyloskopovaní. Taktiež sa odporúča vyfotografovať detaily
papilárneho terénu pre prípad, že by niektorá z použitých techník odoberania odtlačkov
spôsobila ďalšie poškodenie kože.
Na uľahčenie tohto procesu môžeme oddeliť pokožku alebo aj celý prst v mieste druhého kĺbu
a vložiť do 10% až 15% roztoku formaldehydu po dobu 1 hodiny. Takto dôjde k stvrdnutiu
pokožky, ktorá navyše nadobudne sivastú farbu. Pri neopatrnom zaobchádzaní sa však môže
roztrhnúť alebo drobiť. Po vybratí z formaldehydu ju opatrne osušíme, priložíme na svoj prst,
pridržíme svojou druhou rukou a rolujeme po daktyloskopickej karte.142
Podľa ďalšej metódy, by sa mala pokožka namáčať v 10% roztoku formaldehydu po dobu
viacerých hodín. Najprv ju prepláchneme pod tečúcou vodou, potom v laboratórnom
izopropanole, aby sa odstránila prebytočná vlhkosť a nakoniec ju osušíme a vykonáme
odobratie odtlačkov popísaným spôsobom.143
Ak do spevňujúceho roztoku namočíme celý prst, môžu nastať 3 situácie:
a) Pokožka, absorbujúca roztok formaldehydu, napuchne a uvoľní sa z prsta. Oddelíme ju
a zaistíme odtlačky.
b) Pokožka sa stále nachádza na prste a nie je príliš zošúverená. Nanesieme na ňu čerň a
vytvoríme odtlačky.
c) Pokožka je na prste, ale nachádzajú sa na nej vrásky. Treba zvážiť, či nebude potrebné
vpichnúť do prsta glycerín, vodu alebo vyplňovač tkanív. Ak tým dosiahneme
požadované výsledky, prejde sa k daktyloskopovaniu.
V prípade, že je časť pokožky porušená a vyplňovač tkanív nemôžeme použiť, hoci papilárny
terén je dobre viditeľný, odrežeme celú časť pokožky prvého článku (obr. 1). Treba dávať
pozor, aby sme oddelili celú časť obrazca papilárneho terénu a rezať tak, aby sme nepoškodili
pokožku.
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Po vyrezaní pokožky ju zoškrabovaním a obrezávaním zbavíme prebytočných tkanív, pokiaľ
neostane len epidermis tak tenká, že sa budú môcť vyhladiť všetky vrásky. Ak je pokožka
dostatočne poddajná, priložíme si ju na prst a skúsime zaistiť viacero čerňových odtlačkov.
Obr. 1: Chirurgické oddelenie pokožky prvého článku prsta144

Daktyloskopovanie vnútornej strany pokožky
Ak sa nám predošlými spôsobmi nepodarí získať kvalitné odtlačky, musíme preskúmať spodnú
časť pokožky (obr. 2). Pokožku opatrne prevrátime tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, natrieme
čerňou a odtlačíme na kartu. Musíme však mať na pamäti, že takto vzniknuté odtlačky budú
obrátené, čo sa týka ich farby aj pozície.
Ďalšia z metód, ktoré sa využívajú na zaznamenanie papilárnych línií vnútornej strany pokožky,
spočíva v nanesení daktyloskopického prášku na spodnú časť epidermy a následnom aplikovaní
černe. Táto časť pokožky sa potom roluje na adhezívnu časť daktyloskopickej fólie.
Na začiatku celej procedúry pokožku osušíme položením medzi papierové utierky. Na spodnú
časť epidermy jemne nanesieme čierny daktyloskopický prášok, pokožku umiestnime na svoj
prst a valčekom nanesieme daktyloskopickú čerň. Prst rolujeme na kúsku transparentnej
daktyloskopickej fólie. Prítomnosť prášku je nevyhnutná pre ľahšie odstránenie pokožky z
pásky. Je potrebné upozorniť, že takto vzniknutý odtlačok bude mať správnu polohu potrebnú
pre porovnávanie vtedy, keď sa umiestni na daktyloskopickej karte adhezívnou stranou dole.
Odtlačok však bude prevrátený, keďže vyvýšeniny (papilárne línie) budú biele a ryhy pokryté
čerňou.145
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Obr. 2: Spodná strana pokožky146

Fotografovanie
Ak je pokožka s papilárnom terénom príliš krehká na použitie vyššie popísaných metód, je
možné spodnú časť pokožky papilárneho terénu vyfotografovať. Odporúča sa predtým pokožku
orezať alebo obstrihať, vyrovnať medzi dvoma tabuľami skla a v takejto pozícii vyfotografovať
(obr. 3).147
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Obr. 3: Ukážka efektívnosti využitia metódy fotografovania papilárneho terénu148

Použitie kyanoakrylátových pár
V prípade značne pokročilého štádia rozkladu tela možno použiť metódu podobnú
zviditeľňovaniu latentných odtlačkov na tvrdých povrchoch. Nejasné obrazce papilárnych línií
možno zvýrazniť kyanoakrylátovými parami alebo ninhydrínom. Použitie týchto techník však
vyžaduje špecializované príslušenstvo, ktoré nám nie je vždy prístupné. Taktiež je potrebné
uvedomiť si riziká používania kyanoakrylátu. Táto chemikália môže totiž spôsobovať alergické
reakcie, bolesti hlavy a triašky. Preto je pri práci potrebné používať ochranné oblečenie,
rukavice a zabezpečiť adekvátnu ventiláciu priestorov.149
Tieto metódy sa vzťahujú na také druhy dekompozície, pri ktorých sa na mŕtvej osobe ešte stále
nachádza vonkajšia epiderma. Často je však táto časť pokožky zničená alebo sa z nej nedajú
získať plnohodnotné odtlačky. Vtedy možno využiť druhú vrstvu kože – zamšu, ktorá má
dermálne papily jemnejšie a menej výrazné, no tiež využiteľné pre identifikačné účely.
Získavanie odtlačkov zamše
Ak je z preskúmania kože jasné, že epidermis chýba a dermis je celistvá, prst očistíme, potrieme
čerňou a otlačíme klasickým spôsobom. Ak je dermis zvraštená, ale patrične poddajná, je
148
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možné vpichnúť do prstu vyplňovač tkanív, ktorý prst zaokrúhli. Následne sa naň nanesie čerň
a vytvorí sa odtlačok.
Výnimočne sa môže stať, že časť epidermy sa stále nachádza na prste, avšak nemá význam pre
identifikáciu. Skalpelom ju opatrne odstránime tak, aby nebola narušená vrstva papíl,
nachádzajúca sa na dermis. Potom, čo boli odstránené všetky fragmenty pokožky, dermis
očistíme, valčekom na ňu nanesieme čerň a odoberieme odtlačky. Ak výsledné odtlačky nie sú
vhodné pre účely klasifikácie a identifikácie, najpravdepodobnejším dôvodom bude, že oblasť
dermálnych papíl je príliš jemná a nevýrazná na to, aby sa dobre otlačila. Náhradným riešením
je oddelenia prstu v mieste druhého kĺbu a jeho fotografovanie. Môžu sa tu ale nachádzať
vrásky, ktoré nie je možné odstrániť ani vpichnutím vyplňovača. Preto skúmanú oblasť
obrežeme skalpelom od prvého kĺbu po konček prsta. Svalstvo vyrežeme, pozorovanú dermis
vyrovnáme medzi 2 tabuľami skla, ktoré dokopy zlepíme lepiacou páskou. Nakoniec dermis
odfotografujeme.
Ďalší problém predstavuje zlá rozpoznateľnosť papilárneho terénu na výslednej fotografii. Tá
nastáva v dôsledku slabého kontrastu medzi papilami a ryhami pri použití priameho svetla. Túto
ťažkosť odstránime oškrabaním dermis až pokiaľ nebude dostatočne transparentná a jej
vyfotografovaním pri použití transmitovaného svetla. Inokedy je tkanivo dostatočne tenké, ale
stále nie priehľadné. Nepriehľadnosť odstránime namočením kože do xylénu na pár minút a
následným odfotografovaním pri transmitovanom svetle, kým je ešte stále impregnovaná
xylénom. Ak však substancia schne príliš rýchlo na to, aby sa stihlo fotografovanie, koža by sa
mala vyfotografovať kým je ponorená v xyléne. Nakoniec vyvoláme negatív fotografie, aby
sme získali obrátenú pozíciu odtlačku, aby sme ho vedeli porovnávať s čerňovými odtlačkami
zaistenými na kartách.150
Mumifikovaná pokožka
Mumifikácia je zmena, ktorej podstata spočíva vo veľmi výraznej strate vody z mŕtveho tela.
Podmienkou na vznik prirodzenej mumifikácie je úplne suché a dostatočne teplé prostredie, v
ktorom sa voda z tela dobre odparuje.
Vzhľad mumifikovaného tela je veľmi charakteristický. Pokožka má hnedú až tmavohnedú
farbu, je napätá, pergamenovo tuhá. Obvod končatín býva zmenšený, tuhé kĺby sa ťažko
ohýbajú. Črty tváre môžu byť dobre zachované, vlasy a nechty sú prítomné.151 V tomto stave
sa prsty extrémne vysušia, pokožka a podpovrchové tkanivá sa zošúveria a stanú sa tvrdými a
nepoddajnými, čo takmer úplne znemožňuje daktyloskopovanie.
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Obr. 4: Mumifikovaný prst152

Na získanie odtlačkov z mumifikovaných tiel bolo vyvinutých viacero metód.
Odlievanie
Tradičné metódy na získanie odtlačkov papilárneho terénu z vysušenej pokožky zvyčajne
zahŕňajú oddelenie rúk alebo nôh mŕtveho a vystavovanie kože pôsobeniu agresívnych
chemických rehydratačných a zmäkčujúcich procedúr. Existuje však menej deštruktívna a
časovo náročná metóda, ktorá využíva silikónový produkt Mikrosil, na zaznamenanie obrazcov
papilárnych línií v prípadoch, keď bola pokožka vystavená ničivým vplyvom vysychania,
stvrdnutia a zvráskavenia. Oddelenie rúk alebo chodidiel nie je vždy potrebné a táto metóda sa
môže vykonať aj v priestoroch pitevne.
Na začiatok pokožku papilárneho terénu vyčistíme a necháme uschnúť. Prsty mŕtveho od seba
oddelíme, aby sa po nanesení silikónu na seba nepriliepali. Jemnú vrstvu čierneho
daktyloskopického prášku aplikujeme pomocou štetca na vrch papilárnych línií. Materiál na
vytvorenie odliatkov zmiešame podľa návodu a nanesieme sa na každý prst a na ďalšie oblasti,
kde je to potrebné. Po približne 15 minútach silikónovú vrstvu odlúpime z každého prstu,
náležite označíme a získame kontrastné, veľmi podrobné 3-dimenzionálne odliatky. Tie
môžeme vyfotografovať a uchovať. Pri skúmaní odliatkov si môžeme všimnúť, že papilárne
línie budú čierne a budú v rovnakej pozícii, ako keby boli odobraté na daktyloskopickú kartu.
Použitie skenujúceho elektrónového mikroskopu pri skúmaní odtlačkov umožňuje vytvorenie
trojdimenzionálneho modelu odtlačku a rovnako aj prevrátenie obrázku.153
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Obr. 5: Silikónový odliatok s odtlačkom prsta154

Rehydratačné metódy
Tieto metódy sa používajú najmä vtedy, keď extrémne vysušenie a dehydratácia pokožky
papilárneho terénu spôsobí nadmerné zošúverenie a zvráskavenie tkanív. Prsty oddelíme v
mieste druhého kĺbu a každý vložíme do osobitnej 75ml nádobky. Nádobky označíme menom
osoby, číslom prípadu a číslom príslušného prsta. Pred vykonaním procedúry by mali byť
vyfotografované papilárne terény každého prstu pre prípad, že ich rehydratačný proces zničí.
Nádobky sa naplnia 1% až 3% roztokom hydroxidu sodného (NaOH) alebo hydroxidu
draselného (KOH) tak, aby zakryli časť papilárneho terénu prsta. Odporúča sa, aby sme túto
metódu najprv vyskúšali len na jednom prste z dôvodu možného deštrukčného pôsobenia
chemikálií na tkanivá. Po tom, čo bol prst v roztoku namočený po dobu asi 30 minút, by mal
byť vybratý a preskúmaný aby sa zistilo, ako prst reaguje na roztok a aký je stupeň jeho
puchnutia. Ak nebola spozorovaná nijaká zmena, prst sa vráti do roztoku.155
Nádobky sa potom chladia po dobu 24 až 48 hodín. Každú z nich kontrolujeme po 4 až 6
hodinách, pričom je potrebné sledovať, či pokožka papilárneho terénu dostatočne zmäkla.
Keďže roztoky NaOH a KOH skutočne pôsobia ničivo na tkanivá, je možné pozorovať
odlupovanie vonkajších vrstiev pokožky. Tie odstránime jemnou kefkou pod teplou tečúcou
vodou. Ak sú dobe viditeľné detaily papilárneho terénu a pokožka je pružná, začneme s
procesom daktyloskopovania. V tomto čase by epidermis mala byť mäkká a bielej farby.156
Ak sa však pokožka papilárneho terénu stále zdá byť suchá a tvrdá, možno ju ešte ponoriť do
roztoku vody a prípravku na umývanie riadov tak, ako to bolo v prípade roztoku hydroxidu. Ak
je potrebné vykonať tento krok, 1 lyžicu prípravku nalejeme do 75ml nádoby s teplou vodou.
Pokožka s papilárnym terénom by sa v tomto roztoku mala pri izbovej teplote namáčať 24 až
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48 hodín, pričom je znova potrebné ju kontrolovať každých 4 až 6 hodín. Tento proces môže
spôsobiť ďalšie odlupovanie tkanív, ktorých sa zbavíme použitím mäkkej kefky. Taktiež sa
môže stať, že sa prst nasiakne roztokom tak veľmi, že môže byť priveľmi vlhký na to, aby sa
ním dali vytvoriť odtlačky. Preto je potrebné prst vložiť na pár sekúnd do acetónu, vybrať ho,
nechať vysušiť a následne vykonať jeho daktyloskopovanie.
Pri alternatívnej metóde na znovunavrátenie elasticity mumifikovaným prstom fixujeme
pokožku 12 až 24 hodín vo 96% etylalkohole. Etylalkohol nepoškodzuje dermálne tkanivá a
jeho pôsobenie je zvrátiteľné. Po tom, ako sa tkanivá zafixovali, oddelený prst ponoríme do
25% roztoku hydroxidu amónneho (NH4OH) na 24 hodín. Ak sa prst nevrátil do pôvodnej
veľkosti, treba koncentráciu roztoku zvýšiť na 50% a nechať prst namočený cez noc. Keďže
hydroxid amónny nepoškodzuje tkanivá, jeho koncentrácia sa môže zvyšovať každý deň až na
hodnotu 100%, kým prst nie je pripravený na nanesenie černe a vytvorenie odtlačku (obr. 6).157
Popri agresívnych metódach existuje ďalšia, pri ktorej nehrozí riziko zničenia pokožky. Ide o
metódu, ktorá bola po dlhý čas forenzným vedcom neznáma, a bola znovuobjavená C.W.
Schmidtom a jeho spolupracovníkmi.158
V roku 1921 M. A. Ruffer publikoval štúdiu o egyptských múmiách, ktorá obsahovala časť o
technikách pre rehydratáciu tkanív. Po viacerých experimentoch Ruffer našiel roztok, ktorý
následne v roku 1987 použil R. Walker so svojimi spolupracovníkmi pre rehydratáciu
mumifikovaných pohrudnicových tkanív. Rufferova rehydratačná metóda je zaujímavá najmä
pre svoju jednoduchosť a dostupnosť používaných zložiek. Pôvodná metóda zahŕňala použitie
30cm³ alkoholu, 50 cm³ vody a 20 cm³ 5% roztoku uhličitanu sodného. Tento roztok bol mierne
modifikovaný Walkerom. V jeho práci „Tissue Identification and Histologic Study of Six Lung
Specimens from Egyptian Mummies“ je roztok tvorený z: 10g Na2CO3, 316 ml 95% etanolu a
684 ml destilovanej vody. Pretože Walker poskytol špecifickejší popis zložiek roztoku, Schmidt
použil jeho postup.
Rehydratačný roztok najprv otestovali na mumifikovaných tkanivách ľudskej ruky (zložených
najmä z pokožky a šliach), ktoré mali k dispozícii vo svojom laboratóriu. Pred rehydratáciou
boli vzorky tkanív veľmi suché a krehké. Po tom, čo boli kompletne namočené v rehydratačnom
roztoku po dobu 24 hodín sa pokožka a šľachy stali jemnejšími a pružnejšími. Napriek tejto
flexibilite neboli tkanivá lámavé a nerozpadli sa ani neroztrhli pri manipulácii s nimi. Poväčšine
sa tkanivá prekvapujúco podobali živej koži. Navyše všetky usadené čiastočky nečistôt sa počas
rehydratačného procesu odstránili.
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Obr. 6: Mumifikovaný prst po rehydratácii hydroxidom amónnym159

Schmidt so svojim tímom použili túto metódu na rehydratáciu pokožky prsta z mŕtvoly
neznámej ženy, ktorej pozostatky našli pri diaľnici v Hancock County, Indiana. Vysušený prst
namočili do roztoku na 24 hodín. Potom ho nechali pár minút sušiť v digestore. Keď uschol,
vysušené a lámavé tkanivá sa stali jemnejšími a pružnejšími, podobne ako v prípade, keď sa
metóda testovala. Papilárne línie boli pozorovateľné voľným okom (obr. 7).
Odtlačok prsta odobrali položením rehydratovanej pokožky na prst odborníka, naniesol sa naň
čierny grafitový prášok a prst sa roloval po priehľadnej páske. Páska sa prilepila na kúsok
acetátu. Detaily papilárnych línií boli dobre viditeľné aj na páske a tá bola odoslaná polícii v
Indiane, kde žena mohla byť identifikovaná.
Fotografovanie a rádiografia
Pri fotografovaní sa odporúča vytvoriť fotografiu odtlačku v pomere 1:1, keďže sa
porovnávanie obvykle vykonáva s čerňovými odtlačkami, ktoré majú skutočné rozmery.
Dôležité je nezabudnúť na prispôsobenie svetla a to najmä v závislosti od stavu pokožky, hoci
pri mumifikovaných prstoch, kedy je pokožka veľmi zvráskavená, je možné dobré výsledky
dosiahnuť len ťažko. Od pokožky sa odstránia nadbytočné tkanivá a vloží sa medzi dve tabule
skla. Transmitované svetlo zvýrazní vzhľad papilárnych línií. Hliníkový prášok jemne
nanesený na oblasť papilárneho terénu a zábleskové osvetlenie pomôžu zvýrazniť papilárne
línie najmä na sčernených mumifikovaných rukách.
Na získanie odtlačkov z mumifikovaných rúk je podľa niektorých odborníkov vhodné použiť
röntgenové žiarenie. Povrch rúk pokryjeme jemnou vrstvou uhličitanu bizmutitého, uhličitanu
olovnatého alebo síranu bárnatého, vytvoríme röntgenovú snímku prstu, ktorú transferujeme na
fotografický papier.160
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Obr. 7: Pokožka prsta po rehydratačnom procese161

Záver
V minulom príspevku sme sa zaoberali daktyloskopovaním mŕtvol vtedy, keď je pokožka pevná
a papilárny terén dobre viditeľný.162 Problémy však nastávajú, ak sa ruky mŕtveho nachádzajú
v rôznom štádiu rozkladu. Techniky na daktyloskopovanie sa v týchto prípadoch značne
odlišujú a závisia od stupňa dekompozície, vysušenia alebo macerácie prstov. V súčasnom
príspevku sme sa zamerali na postupy a metódy daktyloskopovania mŕtvol v obzvlášť
náročných prípadoch týkajúcich sa predovšetkým pokročilých štádií rozkladu a mumifikácie.
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OBHLIADKA MIESTA DOPRAVNEJ NEHODY
MARTIN LACA
Abstrakt:
Autor v predkladanom článku poukazuje na proces realizácie obhliadania miesta dopravnej
nehody s využitím poznatkov, trestného práva, kriminalistiky ako aj z interných nariadení
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Kľúčové slová:
obhliadka, miesto dopravenej nehody, dopravná nehoda, dokumentácia
Abstract:
The author of the present article points out the process of realization of the sighting of a traffic
accident using knowledge, criminal law, criminalistics as well as internal regulations of the
Ministry of the Interior of the Slovak Republic.
Keywords:
crime scene search, scene of car accident, car accident, documentation
Úvod
V súčasnosti je na pozemných komunikáciách zvýšený počet dopravných prostriedkov. So
zvýšenou premávkou narastá aj počet dopravných nehôd alebo škodových udalostí. Príčinu
vzniku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti môžeme hľadať či už v technickom stave
motorového vozidla, pozornosti vodiča motorového vozidla alebo stave a povrchu pozemnej
komunikácie, ako aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky (rýchlosť, dodržiavanie
vzdialenosti medzi vozidlami a iné).
Obhliadka miesta dopravnej nehody
Zabezpečenie miesta dopravnej nehody: Po príchode na miesto dopravnej nehody policajt
vykonávajúci výjazdovú službu získava najmä základné údaje o dopravnej nehode
a bezodkladne vykonáva najnutnejšie opatrenia na zabezpečenie miesta dopravnej nehody,
pritom dbá o to, aby nedošlo k znehodnoteniu stôp a zmenám na mieste dopravnej nehody.
Primárne policajt zabezpečuje najmä:163
 Poskytnutie pomoci zraneným osobám.
 Privolanie hasičského a záchranného zboru, cestného záchranného systému alebo
zdravotníckej záchrannej služby, ak je ich pomoc nevyhnutná.
 Odstránenie hroziaceho nebezpečenstva vzniknutého pri dopravnej nehode, ako je
napríklad únik plynu, poškodené elektrické vedenie, nebezpečné látky, možnosť úniku
rádioaktívneho materiálu, možnosť explózie výbušnín a podobne, hlavne vyrozumením
špeciálnych služieb.
 Označenie prekážky v cestnej premávke, najmä použitím prenosného dopravného
značenia a dopravných zariadení, ak je ním služobné cestné vozidlo vybavené, pričom
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prihliada na situáciu, ak už prekážku skôr označil ten, kto ju spôsobil, alebo ak ju už
označil správca cesty.
 Obnovenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, riadenie cestnej premávky
a prípadne aj jej odklon, o čom bezodkladne prostredníctvom operačného strediska
alebo stálej služby, vyrozumie príslušného správcu komunikácie.
 Zistenie totožnosti účastníkov dopravnej nehody a porovnanie dokladov od vozidla
s údajmi na vozidle. Lustrácia vodičov a vozidiel zúčastnených na dopravnej nehode za
účelom pátrania po osobách, dopravných prostriedkoch a ich monitorovania podľa
interných predpisov, v príslušných informačných systémoch Policajného zboru.
Lustrácia ostatných účastníkov dopravnej nehody. Ak policajt nevie, kde sa nachádzajú
na vozidle identifikačné údaje, takéto informácie získa cez operačné stredisko
v databáze EuVID.
 Zistenie svedkov dopravnej nehody a ich totožnosti. Do záznamu dopravnej nehody sa
vždy poznačí totožnosť zistených svedkov, resp. v prípade ich nezistenia údaj
„svedkovia nezistení“. V prípade dodatočne zistených svedkov dopravnej nehody sa
spracuje záznam, ktorý bude súčasťou spisu dopravnej nehody, s následným vykonaním
úkonov potrebných na jej objasnenie.
 Vyhlásenie pátrania prostredníctvom operačného strediska a vyžiadanie spolupátrania
iných útvarov Policajného zboru a služieb Policajného zboru, ak páchateľ z miesta
dopravnej nehody ušiel.
Vyšetrenie na zistenie požitia alkoholu u vodičov, ktorí mali účasť na dopravnej nehode
vykoná policajt vždy. U ostatných účastníkov dopravnej nehody policajt zisťuje požitie
alkoholických nápojov, len ak je to potrebné pre účely trestného konania alebo objasňovania
priestupku. Policajt podľa svojich možností vždy skúma aj prípadný vplyv iných návykových
látok u účastníkov dopravnej nehody. Po vykonaní vyšetrenia prístrojom, umožní na požiadanie
aj ostatným účastníkom dopravnej nehody, podľa okolností na mieste, nahliadnutie na hodnotu
nameranú prístrojom. Výsledok vyšetrenia a zaznamenané údaje policajt vytlačí na tlačiarni
prístroja a to i v prípade, ak je výsledok vyšetrenia negatívny. Do výstupu z tlačiarne policajt
vyplní údaje podľa predtlače, požiada kontrolovanú osobu o jeho podpísanie a tento založí do
spisu dopravnej nehody. V prípade, že sa výjazdová služba nemôže dostaviť na miesto
dopravnej nehody bezodkladne po jej oznámení, policajt vykonávajúci výjazdovú službu
požiada príslušné operačné stredisko alebo stálu službu o zabezpečenie bezodkladného
vyšetrenia na zistenie prítomnosti alkoholu u vodičov zúčastnených vozidiel iným útvarom
Policajného zboru.
Ak na základe vykonanej obhliadky miesta dopravnej nehody a na mieste dopravnej nehody
spracovaných záznamov alebo zápisníc o podaní vysvetlenia boli zistené a zaistené príslušné
dôkazy a skutočnosti súvisiace so spôsobením dopravnej nehody a teda niet pochýb, že
porušením povinností ustanovených osobitným predpisom došlo k dopravnej nehode, policajt
je oprávnený zadržať vodičovi motorového vozidla vodičský preukaz.
Ak ide o dopravnú nehodu s účasťou viacerých vozidiel, pri ktorej došlo k stretu vozidiel
v rovnakom čase alebo v nepatrnom časovom odstupe a vo vzájomnej príčinnej súvislosti,
pričom došlo k usmrteniu osoby alebo ťažkej ujme na zdraví troch a viac osôb, alebo došlo
k uzatvoreniu cesty a odklonu cestnej premávky na ceste s medzinárodným významom,
diaľnici, rýchlostnej ceste, ceste I. a ceste II. triedy, vykonanie opatrení policajt zaznamená do
zápisnice o obhliadke miesta dopravnej nehody prípadne cestnej dopravnej nehody.164
Osobitosti obhliadky miesta dopravnej nehody.
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Po vykonaní nevyhnutných opatrení policajt miesto dopravnej nehody podrobne obhliadne tak,
aby boli priamym pozorovaním objasnené skutočnosti dôležité pre trestné konanie alebo
konanie o priestupku, najmä ak by mohli byť na mieste zistené akékoľvek stopy. Činnosť pri
obhliadke miesta dopravnej nehody smeruje hlavne na:
 Zabezpečenie a zaistenie všetkých dôkazov a skutočností pre posúdenie príčin
a okolností spôsobenia dopravnej nehody.
 Zistenie podielu jednotlivých účastníkov na vzniku dopravnej nehody a mieru ich
zavinenia; zistenie vplyvov, ktoré vyvolali vznik alebo príčinu dopravnej nehody.
Pri obhliadke miesta dopravnej nehody policajt venuje pozornosť najmä:
 Dopravnému významu ciest, povrchu a stavu ciest, spôsobu riadenia dopravy, okoliu
miesta dopravnej nehody, stavu a umiestneniu dopravných značiek a dopravných
zariadení.
 Poveternostným podmienkam a iným súvisiacim okolnostiam ako je viditeľnosť, denná
doba, teplota, sila vetra, sneženie, námraza a podobne.
 Stopám na mieste dopravnej nehody, a to na ceste, na osobách, na vozidlách a na ďalších
predmetoch; postaveniu vozidiel, či nastali zmeny v postavení vozidiel, ich poškodeniu
po vykonaní najnutnejších opatrení.
 Psychickému a fyzickému stavu účastníkov dopravnej nehody, ako je požitie alkoholu,
liekov alebo iných návykových látok, charakteru ich zranení.
 Technickej spôsobilosti a poškodeniu zúčastnených vozidiel, stavu poškodenia a polohe
prepravovaného nákladu, konečnému stavu, poškodeniu a polohe ovládacích prvkov
vozidla;
obhliadke
vnútorného
priestoru,
teda
umiestneniu
a prevádzke iných zariadení vo vozidle spôsobom umožňujúcim ich použitie vodičom,
ktoré nesúvisí s vedením vozidla a podobne; v prípade potreby zaistí záznamový list
záznamového zariadenia alebo zabezpečí elektronické skopírovanie údajov
záznamového zariadenia, ak je ním vozidlo vybavené, príp. dokumenty upravujúce
podmienky vykonania prepravy nákladu.
 Zaznamenaniu zistených skutočností a vykonaných opatrení ako je vyšetrenie na
zistenie požitia alkoholu, zaistenie vozidla na technickú prehliadku, zaistenie vecí
z vozidla, prizvanie znalca na miesto dopravnej nehody, zabezpečenie prevozu
usmrtenej osoby, ak nariadil prehliadku a pitvu mŕtvoly a ďalším okolnostiam, ktoré
mohli mať vplyv na vznik dopravnej nehody.
Podľa nariadenia Prezídia Policajného zboru číslo 80/2014 o vykonávaní dohľadu nad
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, konaní o dopravných ehodách a dopravno–
inžinierskej činnosti v znení neskorších predpisov, ak je podozrenie, že vozidlo alebo veci,
nachádzajúce sa na mieste dopravnej nehody boli odcudzené, policajt bezodkladne o tejto
skutočnosti vyrozumie priameho nadriadeného alebo operačné stredisko a vykoná potrebné
úkony na zaistenie veci.
Podľa charakteru dopravnej nehody, zúčastnených osôb, alebo ak je podozrenie z technickej
chyby vozidla, nedostatkov v zjazdnosti komunikácie alebo iného zariadenia, prizve policajt
k obhliadke miesta dopravnej nehody ďalšie osoby, napríklad správcu komunikácie,
prokurátora, súdneho znalca, dopravného dispečera, riaditeľa alebo vedúceho útvaru
Policajného zboru a podobne. Účasť potrebnej osoby zabezpečí spravidla prostredníctvom
operačného strediska. Policajti, ktorí vykonávajú a zabezpečujú obhliadku miesta dopravnej
nehody alebo preverujú škodovú udalosť, vždy používajú pridelenú reflexnú vestu a technické
prostriedky, ktoré tvoria výbavu výjazdového vozidla. Pri použití technických prostriedkov na
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zabezpečenie miesta takejto udalosti prihliadajú najmä na stavebný, dopravno-technický stav
cesty, situáciu v cestnej premávke a poveternostné podmienky.165
Ďalšie úkony na mieste dopravnej nehody
Podľa označeného nariadenia Prezídia Policajného zboru, pokiaľ to situácia na mieste
dopravnej nehody, vzhľadom na poškodenie vozidiel umožňuje, policajt vykoná porovnanie
údajov v dokladoch od vozidla s údajmi na vozidle, ako je identifikačné číslo vozidla VIN
a podobne. Zároveň fotografickým prístrojom zadokumentuje identifikačné číslo vozidla VIN.
Vykoná lustráciu v príslušnom informačnom systéme, spravidla prostredníctvom operačného
strediska a podľa jej výsledku rozhodne o ďalšom postupe. Pred opustením miesta dopravnej
nehody alebo preverenej škodovej udalosti, zabezpečí vykonanie takých opatrení, aby nedošlo
k následnému ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v dôsledku znečistenia
cesty prevádzkovými náplňami vozidla, črepinami či inou prekážkou cestnej premávky,
spôsobenou dopravnou nehodou alebo škodovou udalosťou a spolupracuje so správcom cesty.
Ak technická spôsobilosť vozidla poškodeného pri dopravnej nehode nespĺňa ustanovené
podmienky a jeho ďalšou jazdou môže byť ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej
premávky policajt buď zadrží vodičský preukaz, doklad od vozidla, tabuľky s evidenčným
číslom, odníme občianský preukaz, odoberie cestovný doklad, predbežne zaistí zbrane, strelivo,
zbrojný preukaz, preukaz zbrane a zbrojného sprievodného listu alebo zakáže ďalšiu jazdu
s vozidlom.
Ak sa na mieste dopravnej nehody nachádzajú veci, ktoré vzhľadom na situáciu na mieste
dopravnej nehody a ich charakter nemožno uschovať pred prípadným odcudzením alebo
poškodením ani uzamknutím vo vozidle samotným účastníkom dopravnej nehody (napríklad
účastník dopravnej nehody bol prevezený na ošetrenie a podobne), policajt spracuje záznam
o zabezpečení veci s jej popisom. Túto skutočnosť uvedie do zápisnice o obhliadke miesta
dopravnej nehody, prípadne miesta cestnej dopravnej nehody a požiada osobu prítomnú pri
obhliadke miesta dopravnej nehody o jej podpísanie. Takéto veci uschová na útvare Policajného
zboru až do ich odovzdania oprávnenej osobe. Prebratie vecí dá podpísať oprávnenej osobe.
Ak ide o veci, ktoré pre ich rozmery, nebezpečnosť a podobne nemožno uschovať, policajt
o vzniknutej situácii vyrozumie príslušné operačné stredisko. Operačné stredisko rozhodne
o spôsobe zabezpečenia týchto vecí pred ich prípadným odcudzením alebo poškodením.
V prípade, že vozidlo po dopravnej nehode alebo preverenej škodovej udalosti, prípadne
prepravované veci tvoria prekážku cestnej premávky, ktorú ten kto ju spôsobil nemôže
bezodkladne odstrániť, policajt požiada prostredníctvom operačného strediska prednostne
príslušného správcu cesty o bezodkladné odstránenie prekážky na náklady prevádzkovateľa
vozidla. Na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste o odstránení vozidla tvoriaceho prekážku cestnej
premávky rozhodne policajt ihneď, ak tak už neurobil ten, kto prekážku spôsobil alebo správca
cesty. Ak správca cesty odmietne uvedenú prekážku bezodkladne odstrániť, policajt rozhodne
o odstránení prekážky, pričom vyrozumie príslušné operačné stredisko, ktoré zabezpečí
odstránenie prekážky na náklady prevádzkovateľa vozidla. O odmietnutí správcu cesty
odstrániť prekážku cestnej premávky policajt spracuje záznam, ktorý postúpi priamemu
nadriadenému. Priamy nadriadený policajtov zaradených na úseku objasňovania dopravných
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nehôd zabezpečí bezodkladné doručenie záznamu, spolu s upozornením na neplnenie si
povinností správcu cesty, príslušnému cestnému správnemu orgánu.166
Dokumentácia z miesta dopravnej nehody
Na mieste dopravnej nehody policajt vloží prostredníctvom mobilnej pracovnej stanice
(prenosná zostava PC + tlačiareň) údaje o dopravnej nehode do informačného systému
Dopravné nehody (ďalej len „evidencia nehôd“ t. j. vyplní príslušné položky v systéme).
V prípade krátkodobej poruchy evidencie nehôd, mobilnej pracovnej stanice alebo situácie na
mieste dopravnej nehody, ktorá neumožňuje spracovávať údaje do mobilnej pracovnej
stanice, zaznamená všetky potrebné údaje o dopravnej nehode písomne do príslušných
alternatívnych formulárov, podľa druhu konania v súvislosti s dopravnou nehodou.
Alternatívne formuláre (konanie o priestupkoch a konanie o dopravných nehodách):
 Záznam dopravnej nehody + náčrtok situácie na mieste dopravnej nehody, ak je
dopravná nehoda ako priestupok prejednaná v blokovom konaní.
 Záznam dopravnej nehody + zápisnica o obhliadke miesta dopravnej nehody
+ náčrtok situácie na mieste dopravnej nehody.
Alternatívne formuláre (trestné konanie):
 Záznam dopravnej nehody + zápisnica o obhliadke miesta cestnej dopravnej nehody
+ náčrtok situácie na mieste dopravnej nehody.
Súčasťou obhliadky miesta dopravnej nehody je vždy náčrtok situácie na mieste dopravnej
nehody a fotodokumentácia v elektronickej forme, vyhotovená prostredníctvom digitálneho
fotoaparátu. Ak je dopravná nehoda ako priestupok prejednaná v blokovom konaní, alebo ak sa
vo veci nebude vykonávať ďalšie objasňovanie, policajt vyhotoví náčrtok situácie na mieste
dopravnej nehody bez zamerania postavenia vozidiel po dopravnej nehode a stôp
nachádzajúcich sa na jej mieste. Spracovaný záznam dopravnej nehody, náčrtok situácie na
mieste dopravnej nehody, zápisnicu o obhliadke miesta dopravnej nehody, respektíve miesta
cestnej dopravnej nehody policajt a jej účastníci podpíšu na mieste dokumentovania dopravnej
nehody. Odmietnutie podpísania uvedenej dokumentácie na mieste dopravnej nehody jej
účastníkmi policajt poznačí v časti tejto dokumentácie určenej pre podpis účastníka dopravnej
nehody. Policajt spracuje záznam alebo zápisnicu o podaní vysvetlenia a záznam o iných
úkonoch, ako je vyšetrenie na požitie alkoholu, zaistenie veci a podobne. Zápisnice alebo
záznamy o podaní vysvetlenia, ak tomu nebránia vážne prekážky, ako napríklad oznámená
ďalšia dopravná nehoda prípadne iná udalosť, policajt spracúva na mieste dopravnej nehody
alebo bezprostredne po nej tak, aby ich neskoršie získanie nemalo vplyv na včasnosť konania
o dopravnej nehode. Dokumentáciu z miesta dopravnej nehody spracúva spravidla za
prítomnosti osoby, ktorá nebola účastníkom dopravnej nehody, ale bola prítomná pri obhliadke
miesta dopravnej nehody a vyzve ju, aby zápisnicu o obhliadke miesta dopravnej nehody resp.
miesta cestnej dopravnej nehody a náčrtok z miesta dopravnej nehody na mieste ich spísania
podpísala. Odmietnutie podpísania uvedenej dokumentácie na mieste dopravnej nehody touto
osobou policajt poznačí v časti tejto dokumentácie určenej pre jej podpis. Ak nie je možné
zabezpečiť takúto osobu, prizve k obhliadke účastníkov dopravnej nehody. Pri dokumentovaní
miesta dopravnej nehody je možné použiť výpočtovú a záznamovú techniku.
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Organizačno-administratívne úkony obhliadky miesta dopravnej nehody
Na operačné stredisko policajt bezodkladne nahlási dopravné nehody, ktoré majú charakter
mimoriadnej udalosti. Mimoriadna udalosť je závažná, časovo ťažko predvídateľná a
priestorovo ohraničená udalosť, spôsobená vplyvom živelnej pohromy, technickej alebo
technologickej havárie, prevádzkovej poruchy, prípadne úmyselného konania človeka, ktorá
vyvolala
narušenie
stability
systému
alebo
prebiehajúcich
dejov
a činností, ohrozuje životy a zdravie osôb, hmotné a kultúrne statky či životné prostredie.
O tom, kde sa nachádzajú zranené osoby po dopravnej nehode, zaistené veci z vozidla
a prípadne samotné vozidlo, bezodkladne vyrozumie príbuzných týchto osôb, napríklad
prostredníctvom operačného strediska, ak tak nemôžu urobiť účastníci dopravnej nehody. Túto
skutočnosť poznačí v časti III zápisnice o obhliadke miesta dopravnej nehody, prípadne cestnej
dopravnej nehody. Ak boli zápisnice a záznamy na mieste dopravnej nehody vyplnené rukou,
vyhotoví ich odpis s vlastnoručným podpisom a pôvodne vyplnené tlačivá založí do spisu.
Slovo „odpis“ vyznačí do záhlavnej časti písomnosti. Záznam dopravnej nehody, zápisnica
o obhliadke miesta dopravnej nehody, prípadne cestnej dopravnej nehody, zhotovené ako
tlačový dokument z evidencie nehôd sa považujú za odpis. Ak je dopravná nehoda ako
priestupok prejednaná v blokovom konaní, alebo ak sa vo veci nebude vykonávať ďalšie
objasňovanie, policajt vyhotoví dokumentáciu dopravnej nehody. Spisový materiál dopravnej
nehody v tomto prípade bude ďalej tvoriť náčrtok situácie na mieste dopravnej
nehody, fotodokumentácia zálohovaná a archivovaná v elektronickej forme, prípadne ďalšie
písomnosti vzťahujúce sa k dopravnej nehode, ako je napríklad potvrdenie o dopravnej nehode
s účasťou cudzozemského vozidla. Plán z miesta dopravnej nehody a zápisnica o obhliadke
miesta dopravnej nehody sa nevypracúva.167
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SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
KAREL MAREK
Abstrakt:
Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce. Příkazník přenechá
příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti. Ustanovení o příkazu se použijí přiměřeně i na
případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona povinnost zařídit
záležitost na účet jiného.
Klíčová slova:
právo, občanské právo, příkazní smlouva, příkazce, příkazník
Abstract:
Agency agreement with the agent undertakes to procure a matter of principal. The agent will
leave the principal all the benefits of Affairs. The provision of Section 2430 trought 2443 Civil
Code shall apply as appropriate to cases involving an obligation to arrange a certain matter at
another person´s expanse under other provisions of this Act, unless these provisions indicate
otherwise.
Keywords:
law, civil law, agency agreement, principal, agent
Příkazní smlouva je upravena novým českým občanským zákoníkem v ustanoveních § 2430 2444 v rámci úpravy závazků ze smluv příkazního typu. Mezi těmito smlouvami lze též najít
Zprostředkování, Komisi, Zasílatelství a Obchodní zastoupení.
Co se týká příkazu, je důvodová zpráva k občanskému zákoníku (účinnému k 1. 1. 2014)
připravená v době, kdy byla zpracovaná osnova předpisu, poměrně stručná. Uvádí: „Osnova
odstraňuje dosavadní neúčelnou duplicitu občanskoprávní příkazní smlouvy a obchodní
smlouvy mandátní a zavádí jediný smluvní typ odpovídající standardnímu pojetí příkazní
smlouvy.“
Před účinností dnešního občanského zákoníku byla příkazní smlouva obsažena v předchozím
občanském zákoníku a pro obchodněprávní vztahy byla koncipována smlouva mandátní.
Mandátní smlouvu přitom zákoníky kontinentálního práva neupravovaly a neupravují.
Mandátní smlouvu neznal před vydáním obchodního zákoníku ani náš dřívější zákoník
mezinárodních obchodu.
Smlouvu příkazní lze obecně charakterizovat jako smlouvu o vynaložení úsilí, nikoli smlouvu
o výsledku; z této podstaty musíme vycházet.
Ustanovení § 2438 odst. 2 občanského zákoníku totiž určuje, že příkazce poskytne odměnu,
i když výsledek nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil své povinnosti.
To platí i v případě, že splnění příkazu zmařila náhoda, ke které příkazník nedal podnět.
Příkazce složí na žádost příkazníkovi zálohu k úhradě hotových výdajů a nahradí mu náklady
účelně vynaložené při provádění příkazu, byť se výsledek nedostavil.
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Základní ustanovení
Základní ustanovení je poměrně stručné. Uvádí, že příkazní smlouvou se příkazník zavazuje
obstarat záležitost příkazce.
Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu, byla-li ujednána nebo je-li obvyklá, zejména
vzhledem k příkazcovu podnikání.
Přitom je určeno, že obstará-li někdo určité záležitosti jako podnikatel, má povinnost, byl-li
o obstarání takové záležitosti požádán, dát druhé straně bez zbytečného odkladu výslovně
najevo, zda na sebe obstarání záležitosti bere nebo ne; jinak nahradí škodu tím způsobenou. To
je významná povinnost, která je pro podnikatele stanovená, poskytující druhé straně poznatek
o tom, zda může či nikoli s obstaráním počítat.
Tato povinnost (tj. dát druhé straně bez zbytečného odkladu najevo) se nevztahuje na
podnikatele obecně, ale na takové podnikatele, obstarávají-li takové záležitosti.
Vztahuje se to také na podnikatele podnikající podle zvláštního předpisu, tj. zejména
na advokáty, notáře, exekutory, daňové poradce, autorizované inženýry. Přitom tato povinnost
zahrnuje nejen příkazní smlouvu, ale i další smlouvy příkazního typu - zprostředkovatelské,
komisionářské, zasílatelské, o obchodním zastoupení (k tomu viz literaturu D. Uhlíře).
Při porušení této povinnosti lze využít ustanovení o odpovědnosti za škodu, tak jako při
porušení jiné povinnosti stanovené zákonem.
Při obstarání záležitosti příkazce prováděním právních jednání na základě plné moci se může
jednat např. o zastupování před soudy, stálými rozhodčími soudy, při obchodním jednání,
při uzavírání smluv apod. Zde půjde zásadně o jednání úplatné. Úplata u některých jednání
může být přitom určena v jiných předpisech; příkladem takového předpisu je vyhláška
č. 177/1996 Sb. v úplném znění – tzv. advokátní tarif.
Typické jsou pro využití tohoto smluvního typu právě smlouvy uzavírané mezi advokátem
a jeho klientem, smlouva mezi majitelem a správcem jeho majetku. „Patří sem i smlouvy
uzavřené mezi notáři, patentovými zástupci, daňovými poradci či exekutory a jejich příkazníky
a smlouvy o výkonu funkce člena obchodní korporace.“ (D. Uhlíř)
Kromě obecné úpravy v občanském zákoníku mohou pak zvláštní úpravu obsahovat jiné
předpisy (např. zákon o obchodních korporacích).
K úpravě příkazu jsou pak zvláštními úpravami i smluvní typy: smlouva o zprostředkování,
smlouva komisionářská, smlouva zasílatelská (k tomu vit lit. K. Marka) a smlouva o obchodním
zastoupení (viz lit. V. Horáčka).
Jinou obstarávanou činností může být např. i sledování pohybu na trhu zboží a na něm
používaných nezapsaných označení, obstarání stavebního povolení apod.
Smlouva příkazní nemá předepsanou písemnou formu. Je-li však potřebná plná moc a je-li
obsažena přímo v příkazní smlouvě, pak bude příkazní smlouva písemná. Povinnost uzavřít
smlouvu v písemné formě mohou pro určené případy upravovat i jiné předpisy (např. zákon
o advokacii).
Bude-li příkazcem spotřebitel, bude se smluvní vztah řídit ustanoveními o spotřebitelských
smlouvách.
Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo, jak byla dříve v obchodním zákoníku koncipována,
nezahrnovala provedení všech činností, ale zahrnovala jen činnosti hmotně zachycené,
využívalo se dřívější smlouvy mandátní (u které šlo o zařízení obchodní záležitosti obecně)
velmi široce; pokud se nesjednával kontrakt inominátní.
Dnes se podle občanského zákoníku použije smlouvy o dílo na činnosti, které nemusí být
hmotně zachycené. Určitý rozsah různých předmětů plnění půjde tedy provést podle smlouvy
o dílo. I tak ovšem bude prostor pro realizaci smlouvy příkazní značně široký.
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Obstarání záležitosti
Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého
prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje
s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v
zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
Příkazník přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.
V dřívější úpravě mandátní smlouvy zákon výslovně neřešil, zda do rámce mandatářových
povinností patří i upozornění mandanta na to, že udílené pokyny nejsou správné nebo vhodné.
Tuto povinnost však bylo možno dovodit z mandatářovy profesní odpovědnosti, při níž musel
postupovat s odbornou péčí a jednat v zájmu mandanta.
K řešení této otázky dnes přispívá ustanovení § 2433. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn
zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá.
Příkazník provádí obstarání osobně. Může si však provedení zajistit subdodavatelsky. Příkazní
smlouva tedy nemá osobní charakter. V této situaci nese příkazník stejnou odpovědnost jako
při obstarání osobním.
Příkazní smlouva pak může obsahovat i výslovné dovolení toho, aby si příkazník ustanovil
náhradníka, anebo může nastat i situace, kdy náhradník je nezbytně nutný. Jestliže by příkazník
provedl volbu náhradníka chybně, pak nese odpovědnost za škodu z takové volby. Příkazce pak
nahradí příkazníkovi škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním příkazu.
Vztah mezi příkazníkem a jeho náhradníkem bude též podřízen příkazní smlouvě. Náhradník
přitom plní stejné povinnosti, jako příkazník.
Pokud by se jednalo o substituci nedovolenou, pak příkazník odpovídá příkazci tak, jakoby
příkaz prováděl sám.
Zavázal-li se příkazník provést příkaz bezplatně, nahradí mu příkazce škodu, kterou příkazník
utrpěl při plnění příkazu náhodou. Příkazníkovi však nenáleží více, než by mu bylo náleželo
jako obvyklá odměna, která by byla ujednána.
Smluvně je přitom vhodné dohodnout, jaké věci a informace předá příkazce příkazníkovi,
i když může být zřejmé již z povahy věci, jaké věci a informace jsou třeba příkazcem
příkazníkovi předat.
Není-li smluvního ujednání, pak také z povahy věci může plynout, jaké věci a informace jsou
součástí obstarání příkazníka.
Obdobné ustanovení, jako měla právní úprava mandátní smlouvy, týkající se právního jednání
(dříve právních úkonů), obsahuje i následně uvedené ustanovení v právní úpravě smlouvy
příkazní (§ 2439). Vyžaduje-li obstarání záležitosti, aby příkazník za příkazce právně jednal,
vystaví příkazce příkazníkovi včas plnou moc.
Není-li plná moc ve smlouvě obsažena, nenahrazuje ji ujednané převzetí povinnosti příkazce
jednat jménem příkazníka; to platí i v případě, že třetí osoba, se kterou příkazník právně jedná,
o této povinnosti ví.
V průběhu obstarávání záležitosti příkazník podá příkazci na jeho žádost zprávy o postupu
plnění příkazu a převede na příkazce užitek z prováděného příkazu; po provedení příkazu
předloží příkazci vyúčtování.
Jestliže příkazce o zprávu nepožádá, podá ji příkazce tehdy, jestliže by došlo ke změně
původních okolností a také zejména tehdy, pokud by se jevilo potřebné odchýlit se od
původního příkazu.
Příkazník však může žádat po příkazci zálohu. Rozlišuje se přitom záloha na hrazení výdajů
(např. na cestovné a poplatky) a záloha na odměnu. Není přitom vyloučeno poskytnutí zálohy
i opakovaně. Zálohy musí být pochopitelně vyúčtovány. Tuto problematiku je vhodné smluvně
upravit.
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Ukončení smluvního vztahu
Závazky z příkazní smlouvy zanikají pochopitelně obecnými způsoby zániku závazků (žádoucí
je zejména včasné a řádné plnění); občanský zákoník zná pak i způsoby zvláštní.
Podle občanského zákoníku může příkazce smlouvu kdykoli vypovědět. Výpověď nemusí být
jakkoli odůvodněná.
Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověď doručena.
Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti, kterou byl zvlášť pověřen, nebo s jejímž
obstaráním začal podle všeobecného pověření, nahradí škodu z toho vzešlou podle obecných
ustanovení.
Závazek z příkazu zaniká smrtí příkazce i smrtí příkazníka. Obdobně to platí pro případ,
zanikne-li právnická osoba, aniž má právního nástupce.
Příkazce může příkaz odvolat „podle libosti“ (§ 2443). Zákon určuje, že pak nahradí
příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud ji utrpěl, jakož i část odměny
přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.
Při zániku příkazu odvoláním, výpovědí, anebo smrtí zařídí příkazník vše, co nesnese odkladu,
dokud příkazce nebo jeho právní nástupce neprojeví jinou vůli. Tím se oprávněně šetří zájmy
příkazce, u kterého by jinak tyto jeho oprávněné zájmy mohly být poškozeny.
Povinnost zařídit vše co neunese odkladu je výslovně upravena jen na případy zániku příkazu
odvoláním, výpovědí nebo smrtí příkazce.
Zmocněnec podle plné moci má přitom povinnost k neodkladnému jednání jen v případech
smrti zmocnitele a vypovězení zmocnění zmocnitelem. Povinnost příkazníka a zmocněnce
a případy, na které se vztahují lze však upravit smluvně.
Je třeba si všimnout, že při odvolání příkazu příkazcem hradí tento i část odměny přiměřenou
vynaložené námaze příkazníka. Při výpovědi dané příkazníkem přiměřenou odměnu zákon
výslovně neurčuje. Bylo by však zřejmě možné smluvně upravit, za jakých podmínek by taková
úhrada možná byla.
Kromě obecných a zvláštních způsobů zániku závazků určených v občanském zákoníku,
je třeba pamatovat na situace určené jinými právními předpisy, např. v zákonu o insolvenčním
řízení. V předvídaných případech, je zde totiž upraven „zánik příkazů a plných mocí“.
Poslední ustanovení pod nadpisem Příkaz (§ 2444) pak předvídá přiměřené použití ustanovené
o příkazu na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona
povinnost zařídit záležitost na účet jiného.
Při rekodifikačních legislativních pracech bylo zvažováno, zda by mandátní smlouvu
upravenou v obchodním zákoníku bylo možno ze zákonného textu „vypustit“ a "vystačit" jen
s úpravou smlouvy příkazní. Zvažované řešení bylo přijato a zdá se, že absence smluvního typu
mandátní smlouvy nebude negativně pociťována.
Ustanovení § 3028 občanského zákoníku určuje, že se tímto zákonem řídí práva a povinnosti
vzniklé ode dne nabytí účinnosti. Tento zákon č. 89/2012 Sb. přitom nabyl účinnosti dne
1. 1. 2014.
Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry týkající se
práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních
předpisů.
Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení
smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy.
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To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem ode
dne nabytí jeho účinnosti.
To zásadně znamená, že mandátní smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 se budou řídit obchodním
zákoníkem, a to případně ještě i poměrně dlouho, a teprve příkazní smlouvy uzavřené od
1. 1. 2014 se řídí zákoníkem občanským.
Občanskoprávní úprava je zásadně dispozitivní. Ustanovení § 1 odst. 2 totiž určuje:
Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně
od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající
se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Toho je možno vhodně využít a
koncipovat konkrétní smluvní vztah odchylně od zákona tak, aby naplnila vůli obou smluvních
stran. Upravit lze pak i otázky zákonem neřešené. Lze široce využít smluvní volnosti.
Poděkování
Příspěvek vzniknul v rámci projektu Rekodifikace soukromého práva, podpořeného
z prostředků institucionální podpory.
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KRIMINALISTICKÉ STOPY A DŮKAZNÍ PROSTŘEDKY PŘI
VYŠETŘOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH HAVÁRIÍ
JAN NOVAK, VÁCLAV KOHOUT

Abstrakt:
Cílem odborného textu je popis legislativních opatření, kriminalistických stop a dalších
důkazních prostředků v trestním řízení, na místě vyšetřování průmyslových havárií.
Klíčová slova:
průmyslová havárie, stopy, provozní havárie
Abstrakt:
The aim of the academic text is a description of legislative measures, forensic traces and other
evidence in criminal proceedings, on-site investigations of industrial accidents
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Úvod
V současné době s rozmachem průmyslu se více setkáváme s průmyslovými haváriemi. Před
orgány činnými v trestním řízení vyvstává otázka spojená s následným dokazováním.
V průběhu analýzy literárních zdrojů bylo zjištěno, že v České republice došlo k několika
problematickým událostem s tragickými následky. Jednalo se zejména o období roku 1974, kdy
průmyslová havárie v chemickém závodě v Litvínově-Záluží byla charakterizována úmrtím 46
lidí a dalšími zraněnými. Následné další události ve stejném závodě pokračovaly v letech 1998,
2004, 2013 a 2017. Obdobně se setkáváme i s dalšími haváriemi v chemickém závodě
v Neratovicích v roce 2002, a to v souvislosti se záplavami nebo výbuchy, které jsou
popisovány v Semtíně. Dalším velmi závažných a častějším případem je zanedbání požárně
technických předpisů a bezpečnosti práce v souvislosti s rekonstrukcí zařízení.
Zřídka však je policejní orgán přizván k preventivní konzultaci opatření, zvláště pokud se jedná
o režimové nebo jinak zařazené pracoviště. Primárně se jedná zejména o hasičský záchranný
sbor. Otázkou pak zůstává, nakolik by tato opatření mohla předejít vzniku těchto situací, i když
je zřejmé, že legislativní opora je v tomto ohledu slabá. Častěji se policejní orgán setká s touto
problematikou v době, kdy již k dané situaci došlo nebo taková situace trvá. Odborný text si
neklade za cíl popsat celkovou problematiku metodiky vyšetřování požárů, výbuchů a
provozních nebo průmyslových havárií, ale její dílčí část, která mnohdy není přesně popsána.
Jedná se o popis a charakteristiku stop a dalších důkazních prostředků, s popisem legislativních
úprav, které dovozují některé další skutečnosti, se kterými se při vyšetřování mohou orgány
činné v trestním řízení setkat.
Právní a legislativní rámec
Evropská společenství již v roce 1982, a to v souvislosti s průmyslovými haváriemi, přijmula
dvě směrnice 82/501/EEC, 96/82/ES, jejichž účelem byla prevence závažných havárií, při
kterých jsou přítomny nebezpečné látky. V roce 1999 a v následujících letech168 došlo
168

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru
České republiky, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb., o
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k implementaci do zákonů, které charakterizují úlohu obcí, krajů, základních a ostatních složek
integrovaného záchranného systému, fyzických i právnických. Historicky a chronologicky byla
vypsána veškerá dostupná legislativa, včetně již neplatné. Mezi další právní předpisy lze zařadit
zejména:
 vyhlášku č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných
havárií,
 vyhlášku č. 367/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah
a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích
závažné havárie,
 vyhlášku č. 373/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních
opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny
B,
 nařízení vlády č. 452/2004 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostních
programů prevence závažné havárie a bezpečností zprávy, obsah ročního plánu kontrol,
postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole,
 nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek,
 vyhlášku č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a
konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie,
 vyhlášku č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažné havárie,
 vyhlášku č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních
opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo skupiny
B,
 vyhlášku č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro stanovení zóny havarijního plánování a
rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu,
 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Oborové právní předpisy:
 vyhláška č. 23/2008 Sb, o technických podmínkách požární ochrany staveb,
 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a
nahřívání živic v tavných nádobách.
Tento obsáhlý výčet základních předpisů a jejich znalost jsou velmi složité pro orgány činné
v trestním řízení, a to jak po stránce obsahové, tak i po stránce četnosti předpisů. Avšak je
zřejmé, že jejich znalost je velmi důležitá, a to s ohledem na formu zavinění, která z porušení
těchto předpisů vyplývá.
Kriminální situace:
V současnosti se velmi často setkáváme se dvěma základními situacemi svědčícími o
úmyslném nebo nedbalostním jednání pachatele. V případě prvním je velmi zajímavé zkoumat
motivace pachatele k páchání trestné činnosti. Zde motivace bývá různorodá. Může se jednat o
formu poškození cizí věci, zakrytí jiné trestné činnosti, o mstu, vydírání ale také o okolnosti
svědčící o duševní poruše pachatele, tak jak jí chápe ustanovení § 123 TrZ.
Mnohem častěji se však v souvislosti s průmyslovými haváriemi setkáváme ve vyšetřování s
formou nedbalostního jednání. Činnost pachatele může mít formu z právního hlediska
nedbalosti vědomé či nevědomé. Mezi dalšími se jedná o atmosférické či fyzikální jevy, nebo
o technické nehody.
krizovém řízení (krizový zákon), zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, zákon č.
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.
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Stopy a důkazní prostředky
Orgány činné v trestním řízení se zabývají obligatorně rozborem skutkových podstat. Jedná se
zvláště o objekt trestného činu, objektivní stránku, subjekt a subjektivní stránku a o
společenskou škodlivost. Forma zavinění je tedy velmi podstatnou částí, neboť se nejčastěji u
této problematiky setkáváme s nedbalostí, i když úmysl také nebývá výjimkou.
Vznik a charakter průmyslových nebo jiných škodlivých havárií přináší různou četnost
skutkových podstat trestných činů, ale s tím i spojenou různorodost druhů stop.
Při zajišťování stop na místě činu se setkáváme na místě požáru či průmyslové havárie s tím,
že konstrukce jsou silně ovlivněny žárem a sálavým teplem, kdy dochází k degradaci stop i
samotných konstrukcí. Zajišťování těchto stop je velmi problematické a z obecného hlediska se
soustředíme zejména na níže uvedené stopy, které se nachází v místě vzniku a které se týkají
průběhu události (stopy postupu spalin a dýmu a jeho složení, složení jednotlivých vrstev sutě
atp). Vyhledávají se urychlovače hoření, jednotlivé druhy chemických látek a kontrolní vzorky
pro další expertizy.
Rozdělení a hojnost stop je s ohledem na jejich taktické hledisko
Jedná se o stopy:
1. Stopy obsahující informaci o vlastnostech objektu - původce stopy.
2. Stopy obsahující další doplňující informace o vlastnostech objektu odraženého nebo
zachyceného, tzv. kriminalisticko-taktické stopy.
Stopy, se kterými se velmi často setkáváme, jsou podle charakteru:
 fyzikální,
 chemické,
 fyzikálně-chemické,
 z oblasti defektoskopie,
 z oblasti odorologie,
 a další.169
Cíle jejího zkoumání jsou zejména:
 určení chemického složení,
 identifikace chemické látky nebo směsi a jejích účinků (přes uvedený pojem chemické
zkoumání nikdy nemůže dospět k individuální identifikaci),
 určení fyzikálních vlastností chemické látky nebo směsi,170
 určení fyzikálních vlastností druhotné látky, která reagovala v příčinné souvislosti
s látkou primární,
 určení, zda chemická látka nebo směs mohly být příčinou zjištěného stavu či děje,
 určení druhové shody na základě chemického složení a fyzikálně chemických vlastností,
 skupinová identifikace mikrostop,
 druhová identifikace hořlavin,
 zkoumání pro jiná odvětví (mísitelnost látek, chemické složení kovů, potrubí, přírub,
těsnění a jejich vlastnosti apod.).
Jejich výčet je závislý od druhu spáchaného trestného činu, který je v rámci dané problematiky
vyšetřován, ale pro účely tohoto odborného textu se zaměříme pouze na hlavní směr vzniku
stop v průmyslovém prostředí.
169

HRIB, Nikolaj. Metodika vyšetřování požárů, výbuchů a havárií. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2007. s. 12.
ISBN 978-80-7251-246-1.
170
BRUMOVSKÁ, Irena. Speciální chemie pro požární ochranu: učební texty. Vyd. 3., (přeprac.). Praha:
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008, s. 60-94. ISBN 978-8086640-88-4.
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Při vytyčování obecných vyšetřovacích verzí, orgány činné v trestním řízení přistupují k jejich
hodnocení z tohoto hlediska:
1. Skutek, trestný čin, se nestal, jednalo se o technickou závadu.
2. Skutku, trestného činu, se dopustila úmyslně konkrétní osoba.
3. Skutku, trestného činu, se dopustila porušením povinnosti z nedbalosti konkrétní osoba.
Kriminalistika a právní věda přistupují k názvosloví odlišným způsobem, i když charakter
důkazních prostředků není odlišný. V § 112, zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, v odstavci prvním
je uvedeno: „Věcnými důkazy jsou předměty, kterými nebo na kterých byl trestný čin spáchán,
jiné předměty, které prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost a mohou být prostředkem
k odhalení a zjištění trestného činu a jeho pachatele, jakož i stopy trestného činu.“171
V odstavci druhém citovaného zákona je uvedeno: „Listinnými důkazy jsou listiny, které svým
obsahem prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost vztahující se k trestnému činu nebo k
obviněnému.“
Mezi takto uvedené listinné důkazy můžeme uvést tzv. bezpečnostní dokumentaci. Jejím
obsahem bývá materie bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy, vnitřní havarijní
plán, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a informace pro veřejnost žijící v zóně
havarijního plánování.
Pro vyšetřování je velmi podstatné seznámení se s riziky a postupy, které mnohdy bývají
uhelným kamenem při vyšetřování průmyslových havárií a jsou součástí bezpečnostní
dokumentace. Povinností provozovatele, fyzické nebo právnické osoby, je seznámit tyto osoby
s riziky a postupy k odstranění negativních faktorů. Porušení povinnosti vyplývající
z nedodržení postupů a operací je jednou z hlavních příčin závadového jednání zaměstnanců.
Ulehčení práce, opomenutí, přepracovanost i neznalost nebo formální znalost právních norem
v oboru mohou být příčinným jednáním, které může vést ke spuštění krizové situace.
Dokumentace, zejména samotné proškolení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární
ochrany, jsou listinnými důkazy, které mohou ve velké míře ovlivnit způsob, ale i směr
vyšetřování. Mnohdy drobná chyba může mít za následek fatální dopady.
Závěr
Jak již bylo v úvodu popsáno, tento odborný text není úplným výčtem možností práce policejního
orgánu na místě činu, ale upozorňuje na jeho složitost. Zjišťování příčin technických a
průmyslových havárií je nelehký úkol. Policejní orgány v úzké spolupráci s orgány HZS zjišťují
příčiny havárií a požárů, ale samotné dokazování je následně na policejním orgánu.
Vyšetřování vyžaduje jak silnou znalost metodiky vyšetřování, odbornou znalost legislativy
spojené s touto problematikou, tak i odbornou erudici k interpretaci zajištěných stop. Je nutné
si taktéž uvědomit, že bývá velmi složité odlišit prvotní příčiny vzniku požárů nebo provozních
havárií, které mohou eskalovat výbuchem a vymetením řady stop do okolí místa trestného činu.
Cílem práce bylo popsat rozsah základní legislativy v této oblasti a charakterizovat různé druhy
stop a důkazů, které mohou vzniknout v průběhu havárie, v návaznosti na ohledání místa činu.
Též je nutné sdělit, že ve větší míře nepostačuje pouze primární ohledání místa činu, ale velmi
často se setkáváme s opakovaným ohledáním místa činu nebo doplňujícím ohledáním z výše
popsaných důvodů. Je nutné zkoumat i zdánlivě drobné detaily, jako je například spojení trub
a jejich těsnění, jejich technologické a technické aspekty, díky kterým mohlo k havárii dojít.
Poděkování:
Příspěvek vzniknul v rámci projektu Zkoumání kriminalistických stop, podpořeného
z prostředků institucionální podpory.
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K TEORII DOKAZOVÁNÍ
JIŘÍ NOVOTNÝ
Abstrakt:
Příspěvek je zaměřen na teorii dokazování. Dokazování je dílčí proces, jehož cílem je zjištění
či objasnění určité skutečnosti v právním procesu. Teorie práva v procesu dokazování vymezuje
charakteristické postupy a jednotlivé instituty označuje specifickými pojmy. Pojmy teorie práva
jsou však právním řádem přebírány nedůsledně. Představení teoretických pojmů ve vztahu
k platnému právnímu řádu je zaměřeno na oblast práva správního a práva trestního.
Klíčová slova:
Dokazování, důkaz, důkazní prostředek, hodnocení důkazu, předmět důkazu, správní řád,
správní řízení, trestní řád, trestní řízení
Abstract:
This article focuses on the theory of proofing. Proofing is a partial process aimed at detecting
or clarifying a certain fact in the legal process. The theory of law in the process of proofing
defines the characteristic procedures and the individual institutes refer to specific concepts.
However, the concepts of the theory of law are taken inconsistently by the legal order. The
introduction of theoretical concepts in relation to the valid legal order is focused on the area of
administrative law and criminal law.
Keywords:
Proofing, evidence, means of proof, evaluation of evidence, the subject of proof, administrative
procedure, criminal proceedings
Úvodem k dokazování
Proces dokazování je uceleným, právními normami upraveným postupem, jehož cílem je
zjištění či objasnění určité skutečnosti v jakémkoli právním procesu. V rámci právních norem
práva veřejného je proces dokazování veden cílem zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavkem zásady
legality, zásady zákazu zneužití pravomoci a správního uvážení 172, či postupem ve kterém
orgány činné v trestním řízení, v souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v trestním
řádu, a za součinnosti stran, zjišťují skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a
to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich následné rozhodnutí.173 Jiným pohledem je
dokazování rekonstrukce skutečnosti z minulosti tak, aby naše poznání skutečnosti bylo jejím
správným odrazem.174
Cílem procesu dokazování je tedy zjistit či objasnit určitou skutečnost ve vnějším světě
(objektivní skutečnost) a to buď výlučně či s nepodstatnými výjimkami notoriety právních
nevýrazných právních domněnek a fikcí.175 Cíl či výsledek procesu dokazování je seznatelný
již z pojmosloví tohoto procesu a obecně nečiní problematickým specifikovat, že na konci
dílčího procesu (dokazování) v určité právní věci či sporu stojí objasnění neznámé skutečnosti
či potvrzení nebo vyvrácení určitého výroku. Poměrně problematickým je však užití
172

Ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“).
Ust. § 5 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TŘ“).
174
CÍSAŘOVÁ, D. et al. Trestní právo procesní. 4., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2006. s. 298.
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KNAPP, V. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 1995. xvi, s. 175.
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jednotlivých pojmů tohoto dílčího procesu. Zákonodárce teoretické pojmy procesu dokazování
i v současné době užívá nesourodě, a jejich nedůsledné rozlišování působí zmatečně, kdy
záměna pojmů může mít snahu adresáta právní normy vést k nepochopení rolí jednotlivých
subjektů v procesu dokazování.176 Nejednotnost zákonodárce v užití pojmosloví je pak matoucí
pro případy, když je pojem důkaz užíván nejen jako výsledek procesu dokazování, ale i jako
důkazní prostředek.177
Procesem dokazování je určitý postup subjektů, které v určitém právním řízení či procesu,
zjišťují objektivní pravdu. Předmětem dokazování může být jak jednání, tak tvrzení (výrok).
V případě výroku jde o objasnění skutečnosti, zda je výrok pravdivý či nepravdivý, v případě
skutku, jakožto jednání ve vnějším světě je předmětem dokazování objasnění skutečnosti, zda
ho určitá osoba učinila či ne. Specifikem řízení trestního (popř. přestupkového) je zjištění viny
obviněného. Prostředkem, kterým má být předmět dokazování objasněn mohou být věci či lidé,
jejich prostřednictvím bude předmět dokazování objasněn, či určitý výrok potvrzen či vyvrácen.
Lidé či věci, spojené s určitým důkazním prostředkem teorie označuje jako důkazní pramen.
Pojem důkaz následně představuje výsledek procesu dokazování. Jde o subjektivní zjištění
získané z procesu dokazování o předmětu dokazování. Důkazem jsou poznatky či informace,
které provedením důkazních prostředků přispěly k objasnění předmětu dokazování.178
Návrh na provedení důkazního prostředku
Z pozice účastníka správního řízení či osoby, proti které je vedeno trestní řízení, je návrh na
provedení důkazního prostředku stěžejním prostředkem, jak se pokusit v řízení před orgány
veřejné moci domoci svých práv a oprávněných zájmů. Obecně je možné ke zjištění
požadované skutečnosti či prokázání určitého tvrzení užít všech důkazních prostředků, které
jsou vhodné ke zjištění stavu věci, a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními
předpisy (§ 51 SŘ); či vše, co může přispět k objasnění věci, či vše co je důležité pro trestní
řízení (§ 89 odst. 2 TŘ). Návrh je tedy stěžejním prostředkem pro sdělení orgánu veřejné moci,
že ve vnějším světě existuje něco, co může objasnění určité skutečnosti dle domněnky
navrhovatele významně přispět či případně jinak podpořit tvrzení účastníka řízení či
obviněného. Z pozice účastníka řízení či obviněného se bohužel nelze spoléhat výlučně na to,
že povinnost objasnit skutkový stav věci, o kterém není pochyb, bude bezezbytku ze strany
orgánu veřejné moci splněna, a to i objasněním skutečností, které jsou ve prospěch osoby, se
kterou je správní řízení vedeno, či proti které se trestní řízení vede.
Návrh na provedení důkazního prostředku je procesním úkonem takové osoby, který musí být
v souladu s právem na spravedlivý proces orgánem veřejné moci či mocí soudní nejen náležitě
176

Především u laické veřejnosti jsou v současnosti zcela zřetelné tendence přiznávat v dílčím procesu
(dokazování) některým procesním subjektům určité pravomoci, které jim ve skutečnosti právní předpisy
nepřiznávají. Tyto nesprávné tendence lze připsat právě nedostatečné pečlivosti zákonodárce v užití pojmů, když
právě pojem „důkaz“ právní teorie vztahuje k výsledku dokazování, přičemž zákonodárce s pojmem důkaz pracuje
i ve smyslu provádění důkazních prostředků či přímo důkazního prostředku (např. ust. § 85c TŘ upravuje
provádění důkazů v bytě; dle § 88 odst. 6 TŘ může být záznam telekomunikačního provozu užit jako důkaz; dle §
89 TŘ za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků…).
177
Nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy (§ 36 odst. 1 SŘ). Podklady pro vydání
rozhodnutí mohou být zejména návrhy účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti
(§ 50 odst. 1 SŘ). Účastníci jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 SŘ). V řízení před soudem
státní zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy (§ 2 odst. 5 TŘ).
Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, a k důkazům … Může uvádět
okolnosti a důkazy sloužící k jeho obhajobě, činit návrhy a podávat žádosti a opravné prostředky (§ 33 TŘ).
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Zjištěná objektivní pravda je opakem pravdy subjektivní, tj. pravdy konkrétního subjektu. I toto obecné tvrzení
však není zcela bez výhrad, neb např. i soudce rozhoduje na základě pravdy, kterou on sám zjistil, tj. podle toho,
co on subjektivně považuje za pravdivé. Pravda v soudním rozhodování je tak dle Knappa výsledkem subjektoobjektového stavu. Tamtéž s. 218.
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posouzen, ale se kterým je potřebné se i patřičně v rámci řízení vypořádat. Zde však právní řád
předkládá nedostatečnou právní úpravu, neb povinnosti subjektu, který dokazování provádí,
nejsou ve vztahu k návrhu účastníka či obviněného na provedení důkazního prostředku
výslovně specifikovány. Případná relevance odmítnutí návrhu na provedení důkazního
prostředku, resp. neprovedení v něm navržených prostředků je tak dovozována výlučně
z judikatury vyložením důvodů, pro které nemusí být návrh účastníka či obviněného proveden.
Relevantním důvodem dle judikatury je v tomto ohledu situace, kdy (i) tvrzená skutečnost, k
jejímuž ověření nebo vyvrácení je navrhován důkaz, nemá relevantní souvislost s předmětem
řízení; (ii) skutečnost, podle které důkaz není s to ani ověřit ani vyvrátit tvrzenou skutečnost,
čili ve vazbě na toto tvrzení nedisponuje vypovídací potencí; (iii) či nadbytečnost navrhovaného
důkazu, tj. argument, podle něhož určité tvrzení, k jehož ověření nebo vyvrácení je důkaz
navrhován, bylo již v dosavadním řízení bez důvodných pochybností s praktickou jistotou
ověřeno nebo vyvráceno.179 Současně je v souladu se zásadou práva na spravedlivý proces
nezbytné dodržet požadavek náležitého uvedení takových důvodů v odůvodnění rozhodnutí.
Obdobně se judikatura staví k opomenutému návrhu na provedení důkazních prostředků.180
Připustíme-li, že procesní předpisy obecně upravují postupy při zahájení řízení, ať již návrhem
na zahájení správního řízení, či podáním trestního oznámení ze strany poškozeného, kterým
současně odpovídá povinnost správního orgánu či orgánu činného v trestním řízení na učiněný
podnět reagovat, je zvláštním stavem situace, kdy normativní úprava ponechává bez povšimnutí
povinnosti subjektu, kterému je návrh na provedení důkazního prostředku adresován. V tomto
ohledu nemá, kromě odkazu na judikaturu soudů, obecně navrhovatel provedení důkazního
prostředku právními normami přiznány žádné relevantní prostředky, které jsou mu přiznány
např. v souvislosti s nečinností orgánu veřejné moci vůči jeho návrhu na zahájení správního
řízení (§ 80 SŘ).181
Důkazní prostředky
Důkazním prostředkem, jehož provedení je navrhováno, mohou být veškeré prostředky,
kterými lze objektivní skutečnosti objasnit, či určit, zda jsou výroky pravdivé či nepravdivé.
Obecně procesní předpisy podávají demonstrativní výčet důkazních prostředků, které lze
v rámci dokazování použít. Výčet důkazních prostředků není uzavřený, protože nelze předem
určit kterou konkrétní věcí či jakým způsobem může být předmět dokazování objasněn. Správní
řád pak jako důkazní prostředky výslovně zmiňuje listiny, ohledání, svědeckou výpověď a
znalecký posudek (§ 51 SŘ). V případě trestního řízení trestní řád demonstrativním výčtem
uvádí výpověď obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny (89 odst. 2 TŘ).
Demonstrativní výčet důkazních prostředků v uvedených procesních předpisech specifikuje
předem neohraničenou skupinu důkazních prostředků, čímž zákonodárce v obou zmiňovaných
179

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 5 Tdo 31/2010, ze dne 27. 1. 2010.
Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 61/94, Sb. ÚS, sv. 3, s. 51, „Zákonem předepsanému postupu v úsilí o
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181
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řízeních ponechává na vůli účastníka řízení či obviněného, nejen to, jaký důkazní prostředek ke
zjištění či objasnění určité skutečnosti zvolí, ale i zamyšlení, zda předmět dokazování nepůjde
prokázat i způsobem jiným, který zákonodárce v textu předpisu výslovně nezmínil. Správní řád
z možných důkazních prostředků výslovně specifikuje listinu, ohledání, výpověď svědka, a
znalecký posudek (§ 53 až 55 SŘ).
Trestní řád výslovně specifikuje výpověď obviněného (§ 90), svědka (§ 97), konfrontaci
(§ 104a), rekognici (§ 104b), vyšetřovací pokus (§ 104c), rekonstrukci (§ 104d), prověrku na
místě (§ 104e), znalecký posudek či výpověď znalce (§ 105), věcné a listinné důkazy (§ 112),
ohledání (§ 113), prohlídku těla (§ 114), prohlídku a pitvu mrtvoly a její exhumaci (§ 115), či
vyšetření duševního stavu (§ 116). Specifickou právní úpravu oproti správnímu řádu má trestní
řád pro ohledání nemovité věci (§ 79d), prohlídku jiných prostor a pozemků (§ 83a), či
provádění dokazování v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku (§ 85c), odposlech a
záznam telekomunikačního provozu (§ 88), či operativně pátrací prostředky (§ 158b).
Vyhledání a opatření důkazního prostředku
Pro následné provedení navrženého důkazního prostředku je nezbytné jeho vyhledání a
opatření. V případě, že je provedení důkazního prostředku navrhováno účastníkem, je
identifikace důkazního prostředku nezbytnou součástí návrhu na jeho provedení. Právě pro
úspěšné provedení důkazního prostředku je dostatečná identifikace zárukou vyhledání
důkazního prostředku a jeho následného opatření. Je-li důkazní prostředek navrhovateli jeho
provedení znám, či je mu známo místo, kde se důkazní prostředek nachází, je navrhovatel
odpovědný za takovou specifikaci, neb pouhé uvedení důkazního prostředku v návrhu na jeho
provedení nedává jistotu, že orgán veřejné moci bude při jeho vyhledání a opatření úspěšný.
Opatření důkazního prostředku je následně postupem, kdy je důkazní prostředek zajištěn ve své
formě takovým způsobem, aby bylo možné jeho následné provedení. Za tímto účelem obecně
slouží instituty jako zajištění osob či věcí pro důkazní účely.182
Identifikaci či označení důkazního prostředku, jehož provedení účastník či obviněný navrhuje
je nezbytnou součástí návrhu na provedení důkazního prostředku. Dostatečné označení či
identifikace navrženého důkazního prostředku bude splněna vymezením věci ve smyslu jejího
individuální odlišení od věcí jiných, či označením určité osoby jejím jménem či alespoň bližším
označením místa pobytu nebo pracoviště, místa podnikání v případě osoby fyzické, nebo
označením sídla, provozovny nebo předmětu podnikání v případě osoby právnické. Ze strany
orgánu činného v trestním řízení je návrhem na provedení důkazního prostředku buď úřední
záznam o obsahu vysvětlení podaný určitou osobou (§ 158 TŘ), či spis s návrhem na podání
obžaloby se seznamem navrhovaných důkazních prostředků (§ 166 TŘ).
Odpovědnost za vyhledání důkazního prostředku je obecně ponechána zákonodárcem na
orgánu veřejné moci či přímo na soudu. Povinnost vyhledat a opatřit důkazní prostředek je ale
limitována obvyklou činností těchto orgánů s tím, že nelze požadovat, aby důkazní prostředek,
jež má být získán postupem či způsobem pro orgán veřejné moci nebo soud zcela neobvyklým
či nemožným, byla přenesena na subjekt, který je za provedení dokazování odpovědný. Bude
tak zcela jistě v silách subjektu provádějícího dokazování vyhledat a k výpovědi předvolat
fyzickou osobou, či prostřednictvím dožádání jiného orgánu či cizího státu zajistit věc, kterou
má někdo u sebe. Povinnost vyhledat navržený důkazní prostředek bude bez dalšího dostatečně
splněna, pokud se o to subjekt provádějící dokazování alespoň přesvědčivě pokusí. Odmítnutí
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provedení důkazního prostředku s odůvodněním, že věc umístěnou na území jiného státu stejně
nikdo v tomto státu neohledá, by bylo závěrem učiněným bez patřičného odůvodnění.
Nezbytnou součástí vyhledání nebo opatření důkazního prostředku je dodržení právních
předpisů při této činnosti. Pokud byl při vyhledání či opatření důkazního prostředku porušen
právní předpis způsobem, jež zapříčinil vznik podstatné vady řízení, je následně důkaz jako
výsledek provedeného dokazování nepoužitelný (absolutně neúčinný).183
Provedení důkazního prostředku
Provedení důkazního prostředku je zákonodárcem ponecháno buď na správním orgánu (řízení
správní) nebo přímo na soudu (trestní řízení). V trestním řízení je těžiště dokazování před
soudem nalézacím, kdy jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud
odvolací v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, odst. 7 TŘ).184
Způsob provedení jednotlivých důkazních prostředků je jak správním, tak trestním řádem
výslovně specifikován a není možné se od způsobu provedení důkazního prostředku při
provádění dokazování odchýlit. Ve správním řízení je důkazní prostředek prováděn při ústním
jednání. V případě provádění důkazního prostředku mimo ústní jednání má orgán veřejné moci,
pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, povinnost účastníky řízení včas vyrozumět.185 Není vadou
správního řízení, pokud není důkazní prostředek proveden způsobem, jenž zákon předpokládá,
pokud s jeho provedením (výsledkem dokazování) se účastník seznámil za přítomnosti úřední
osoby, či např. při nahlédnutí do spisu ve smyslu ust. § 36 odst. 3 SŘ.186 V případě řízení
trestního je dokazování jako stěžejní část trestního řízení prováděno výhradně v řízení před
soudem. Tento princip je projevem zásady ústnosti, kdy dokazování provádí soud výhradně
ústní formou (výslechem fyzických osob, či čtením listinných důkazů), a zásady
bezprostřednosti, kdy soud rozhoduje na základě dokazování, které sám učinil, či které bylo
provedeno před ním. 187
Na rozdíl od řízení před správním orgánem, upravuje trestní řád možnost, aby důkazní
prostředek provedla některá ze soudních stran, pokud po předchozím požádání k tomu udělí
soud souhlas. Soud žádosti o provedení důkazního prostředku vyhoví zejména v případě, jednáli se o dokazování prostředkem k návrhu strany, které o jeho provedení žádá, nebo touto stranou
opatřený a předložený. Soud není povinen straně vyhovět, jde-li o výslech obviněného, výslech
svědka mladšího než osmnáct let, nemocného nebo zraněného svědka, anebo pokud by
provedení důkazu některou z uvedených osob nebylo z jiného závažného důvodu vhodné (§ 215
TŘ). Co do způsobu provádění důkazního prostředku, upravuje trestní řád pravidla provádění
jednotlivých důkazních prostředků, pokud je to potřeba k zajištění takového postupu při něm,
který by vedl ke zjištění materiální pravdy, a pokud je třeba provádět určité zásahy do
individuální sféry třetích osob.188 Pravidlo o tom, která skutečnost má být kterým důkazním
prostředkem dokazována zákon nestanoví.189 Volba důkazního prostředku tak záleží nejen na
zkušenostech a znalostech soudu, ale i na vhodném návrhu některé ze stran.
Limitace či množství důkazních prostředků, které by měl soud (správní orgán) provést je dána
požadavkem zjištění skutkového stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Soud (a tedy
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ani správní orgán) není povinen provést všechny navržené důkazy, avšak musí o vznesených
návrzích rozhodnout a – pokud jim nevyhoví – ve svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů
(zpravidla ve vztahu k hmotněprávním předpisům, které aplikoval a k právním závěrům, k nimž
na skutkovém základě věci dospěl) navržené důkazy neprovedl, resp. pro základ svých
skutkových zjištění je nepřevzal. Tento koncept odpovídá zásadám spravedlivého procesu,
který dává obviněnému či účastníkovi správního řízení nejen možnost vyjádřit se k provedeným
důkazům, nýbrž i možnost navrhnout důkazy vlastní.190
V případě trestního řízení je určitá pravomoc provádět dokazování svěřena orgánům činným
v trestním řízení již v řízení přípravném. Zde však tyto orgány neprovádějí dokazování ve
smyslu dokazování před soudem za přítomnosti (soudních) stran, avšak pouze posuzují jim
dostupné důkazní prostředky jako podklad pro svá procesní rozhodnutí, jež jim dle trestního
řádu náleží učinit.191 Provedení důkazního prostředku v přípravném řízení je limitováno
požadavkem zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v
rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí daného orgánu. Posuzování důkazních prostředků a
jejich vyhodnocení již v přípravném řízení je sice způsobilé založit změnit či zrušit práva a
povinnosti určitých osob, avšak v případě obviněné osoby vždy způsobem, kterým nedochází
k uznání obviněného vinným. Výjimkou z tohoto pravidla je nejen vyhledání a provedení těch
důkazů, které mají povahu neodkladných či neopakovatelných úkonů, či provedení důkazů
v rozšířeném přípravném řízení, ale i provedení důkazů v rámci předběžného projednání
obžaloby.192 Ani takto provedené důkazní prostředky však nemají sílu uznat obviněného
vinným ze spáchání trestného činu a jejich povaha spočívá na zajištění potřebného základu pro
další postup soudu, pokud na jejich základě není předtím využito odklonů či zastavení trestního
stíhání nebo postoupení věci.
Hodnocení důkazů
Podle správního řádu hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své úvahy
přičemž je povinen přihlížet ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně toho, co uvedli
účastníci, pokud však přímo zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán závazný
(§ 50 SŘ). Dle řádu trestního orgány činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého
vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v
jejich souhrnu (§ 2 TŘ).193 Mírně rozdílným specifikacím hodnocení důkazu v právních
předpisech je společná zásada volného hodnocení důkazů. Zásada volného hodnocení důkazů
spočívá na principu, kdy hodnotící subjekt postupuje dle vnitřního přesvědčení, kdy
zprostředkované poznávání skutečností je založeno na uznání individuality věcí a dějů, a na
respektu ke schopnostem a úsudku hodnotící osoby. S uplatněním principu volného hodnocení
důkazů pak úzce souvisí i ničím neohraničený okruh důkazních prostředků, které je možné
ke zjištění požadované skutečnosti využít.194
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Princip volného hodnocení důkazů však nelze vztáhnout na otázku závažnosti důkazu, ani na
otázku zákonného postupu při opatření či provedení důkazu. Otázka závažnosti důkazu
vyjadřuje relevanci důkazu ve vztahu k posuzované skutečnosti. V případě, že prokázaná
skutečnost není právně významná, jde o otázku právního posouzení, nikoli o volné hodnocení
důkazu.195 Obdobně nelze zásadu volného hodnocení důkazů použít při hodnocení okolností při
opatření či provedení důkazu. V takovém případě je hodnotící subjekt povinen posuzovat
okolnosti opatření či provedení důkazu s požadavkem stanoveným právní normou, nikoli na
základě principu volného hodnocení.196 Při hodnocení důkazu je nezbytné nejprve posuzovat
provedené důkazy z hlediska důležitosti pro dané rozhodnutí. Důkazy, jež se podstatně vztahují
ke skutkovým okolnostem, je nezbytné hodnotit z hlediska věrohodnosti, kdy jednotlivé
poznatky z provedeného dokazování jsou porovnávány navzájem. Nezbytným hlediskem pro
hodnocení důkazu je požadavek zákonnosti, tedy zda bylo jejich opatření či následné provedení
učiněno v souladu s právními předpisy. 197
Pro dokazování je primární objektivní stránka, která potvrzuje, že dokazováním zjištěné
skutečnosti, prezentované ve výroku o pravdivosti dokazované skutečnosti, jsou v souladu
s objektivní realitou. V řízení před orgánem veřejné moci (či soudem) je však nezbytné nejen,
aby objektivní pravdivost výroku byla dokázána, ale především aby orgán provádějící
dokazování přijal přesvědčení, že výrok je pravdivý. Dokazování tak v sobě spojuje jak aspekt
kognitivní, tak axiologický, kdy na základě dokazování je na základě prováděných důkazů
skutkový stav nejen zjišťován, ale současně jsou výsledky poznání hodnoceny. Poznání a
hodnocení tedy dovoluje následně učinit závěr, že určitá skutečnost byla či nebyla prokázána
nebo zda určité tvrzení je či není pravdivé.198
Při hodnocení provedených důkazů však nebývá pro hodnotící subjekt situace zcela snadnou.
Kontradiktornost soudního řízení (ať již civilního, správního či trestního) přivádí hodnotící
subjekt k dilematu, zda provedené důkazní prostředky prokazují tvrzení jedné či druhé strany.
Soudce (či jiná osoba v řízení) rozhoduje na základě pravdy, kterou on sám zjistil, tj. podle
toho, co on subjektivně považuje za pravdivé.199 Při aplikaci tohoto závěru na princip volného
hodnocení důkazu jsou nutnou součástí pro správný úsudek hodnotící osoby nejen její
schopnosti, ale především získané odborné znalosti, zkušenosti a mravní hodnoty. Holländer
v této souvislosti uvádí, že jen stěží si lze představit rozumné a spravedlivé rozhodování bez
přítomnosti mravních principů (bez přítomnosti akceptovaných mravních hodnot) při
interpretaci právních předpisů.200
Závěr
Cílem příspěvku bylo poukázat na teorii procesu dokazování, která je v některých pojmech
poměrně odlišná od právních norem, které dokazování upravují. Nedůsledné dodržování
pojmosloví při obsažení teoretické materie následně nečiní větší obtíže s rozlišením zmíněných
nepřesností. Za určité negativum platné právní úpravy jak ve správním řádu, tak řádu trestním
lze označit nedůslednou specifikaci postupu orgánu veřejné moci pro případ, kdy návrhu na
provedení důkazního prostředku nevyhoví. Připustíme-li možnost vývoje judikatury ať již
jakýmkoli směrem, je absence důvodů, pro které lze návrh na provedení důkazního prostředku
odmítnout a navrhovaný důkaz neprovést, dle mého nedůslednou aplikací práva na spravedlivý
proces, potažmo neúplnou implikací principu právního státu v právním řádu. Ačkoli se můj
195
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závěr může zdát poměrně odvážným, není tento požadavek v kontextu principu, na základě
kterého lze státní moc uplatňovat výhradně na základě zákona201, až tak odvážným, připustímeli, že tento ústavní princip použije orgán veřejné moci jako obranu svého postupu v případě, že
návrhu na provedení důkazního prostředku nevyhoví.
Obdobně problematické může být uplatnění zásady volného hodnocení důkazů u subjektů, které
pro výkon pravomocí nevyžadují u úřední osoby, která v určité věci rozhodne, předepsané
právní vzdělání či předchozí zkušenosti z rozhodování o právech a povinnostech. Požaduje-li
právní řád určité specifické znalosti a zkušenosti po osobě soudce, jsou pak v ostrém kontrastu
zcela minimální požadavky na úřední osobu, která o právech a povinnostech rozhoduje
obdobným způsobem. I když na tuto připomínku lze říci, že rozhodování, které není prováděno
mocí soudní, nemá důležitost a význam soudní instituce, je dle mého názoru i takové
rozhodování způsobilé významně zasáhnout do práv a oprávněných zájmů osoby, když právě
samo hodnocení důkazu je významně ovlivněno subjektivní složkou osoby, která v dané věci
objektivní pravdu zjistí.
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ANALÝZA TOXIKOLOGICKY VÝZNAMNÝCH LÁTEK
V ODPADNÍCH VODÁCH METODOU LC-MS
VĚRA OČENÁŠKOVÁ, PETRA MIKŠÁTKOVÁ, MARTIN KUCHAŘ
Abstrakt:
Analýza odpadních vod je významný nástroj při sledování užívání různých látek na daném
území. Zaměřena může být na spotřebu léčiv, drog, alkoholu a dalších látek. Přinášet může také
informace o uvolňování nebezpečných odpadů například při výrobě nelegálních látek.
Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí (LC-MS) představuje ideální nástroj pro
detekci i nízkých koncentrací různých analytů. Kombinace cílové a necílové analýzy pak
přináší informace jak kvalitativní, tak kvantitativní a umožnuje sledovat širokou škálu látek a
následně odvodit jejich spotřebu v dané populaci.
Klíčová slova:
Odpadní voda, drogy, léčiva, LC-MS
Abstract:
Waste water analysis is an important tool in monitoring of the misuse of different substances in
the monitored area. The monitoring is focused on the consumption of medical preparations,
drugs, alcohol and other substances. It can also provide an information of the release of
hazardous waste, for example from the production of illegal substances. Liquid chromatography
coupled with mass spectrometry (LC-MS) is an ideal tool for detecting of different analytes
even in low concentrations. The combination of target and non-target analysis then provides
qualitative and quantitative information, allowing the monitoring of a broad range of substances
and consequently estimation of the consumption in the population area.
Keywords:
Wastewater, drugs, medical preparations, LC-MS
Úvod
Od počátku 21. století dochází k velmi rychlému rozvoji analytických metod a stále dokonalejší
přístrojová technika dnes umožňuje jednak stanovovat různé látky v nanogramových a
subnanogramových koncentracích (cílová analýza) a jednak identifikovat dosud nesledované
sloučeniny (necílová analýza), a to v jakékoli matrici. Jednou ze skupin takto sledovaných látek
jsou farmaka a nelegální drogy, včetně jejich metabolitů. Tyto látky jsou z lidského organizmu
vylučovány zejména močí a stávají se tak součástí odpadních vod.
Rozborem odpadních vod můžeme v současnosti získat poměrně rozsáhlé informace
o populaci. Můžeme např. sledovat užívání nezákonných drog, spotřebu alkoholu, nikotinu,
kofeinu a prostřednictvím nejrůznějších specifických biomarkerů i zdravotní stav obyvatel
sledované lokality. Oborem, který se touto problematikou zabývá, je epidemiologie odpadních
vod.
Epidemiologie odpadních vod – Wastewater-based epidemiology - jako nový přístup
k monitorování a zpřesňování odhadu prevalence a užívání drog v populaci byla obecně
popsána ve zvláštní zprávě Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti
(EMCDDA) z roku 2009.1 Pomyslnými zakladateli tohoto přístupu jsou Christian G. Daughton
a Thomas A. Ternes,2,3 kteří poprvé použili výsledky sledování koncentrací nezákonných drog
v komunálních odpadních vodách ke zpětnému výpočtu spotřeby drog v populaci. V praxi
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epidemiologický přístup použil poprvé Zuccato et al.4 V dalších letech bylo použití tohoto
přístupu velmi diskutováno, např. v publikacích Zuccato et al.5,6, Castiglioni et al.7 a nastal
rychlý rozvoj dalších postupů a výzkumů v této oblasti. Epidemiologický přístup ke sledování
odpadních vod např. ve Španělsku použila Huerta-Fontela et al,.8 v Paříži a na území Francie
Nefau et al.9, ve Švédsku Östman et al.10, v Chorvatsku v Záhřebu (Terzic et al.11, v Katalánii
ve Španělsku Boleda12, v USA ve státě New York (Subedi13), v Austrálii (Irvine et al.14) či ve
Finsku (Kankaanpaä15). Velmi zajímavá srovnávací studie proběhla v roce 2011 v 19
evropských městech (Thomas et al.16) a pokračování v letech 2012 a 2013 (Ort et al.17. Celkem
bylo do studie zapojeno 42 evropských měst z 21 zemí, včetně České republiky. Epidemiologie
odpadních vod se za dobu své existence stala rozvíjejícím se multidisciplinárním oborem, na
kterém se podílí analytická chemie, fyziologie, biochemie, technologie odpadních vod,
environmetální inženýrství i konvenční epidemiologie.
V současnosti má již epidemiologie odpadních vod i širší využití a přináší nové pohledy na
nejrůznější aspekty veřejného zdraví (sledování spotřeby alkoholu - Rodríguez-Álvarez et al.18,
léčiv, biomarkerů nejrůznějších chorob, atd.)
Obr. 1: Schematický přehled epidemiologického přístupu ke sledování spotřeby drog
v monitorované populaci.
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Zdroj: van Nuijs ALN et al.: Science of the Total Environment 409, 3564-3577, 2011

Odhad celkové spotřeby drogy (zpětná kalkulace) v daném odběrovém profilu (lokalitě) je
prováděn dle vztahu
Spotřeba (g/den) = c (g/l) × Q (l/den) × PF
kde:
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spotřeba = denní spotřeba zvolené drogy;
c = koncentrace látky (metabolitu dané drogy, případně drogy nezměněné), ze které výpočet
vychází; stanovené např. na nátoku na ČOV,
Q = průtok odpadní vody za den;
PF = přepočítávací faktor, který se stanoví jako poměr molekulárních hmotností zvolené drogy
a specifické látky (metabolitu nebo nezměněné drogy) násobený průměrnou procentuální
metabolizací drogy na zvolený metabolit, příp. nemetabolizaci - prochází-li droga tělem
částečně nezměněna. Tyto výpočty mohou být ovlivněny řadou faktorů, způsob metabolizace
se u jednotlivých osob může lišit např. v závislosti na věku a pH moči, některé látky jsou
metabolizovány na stejné metabolity jako předepisované farmakologické přípravky. Pokud se
k přepočtu používá původní mateřská droga, nelze jednoznačně určit, zda droga byla použita či
pouze přímo zlikvidována. Všechny tyto faktory pak mohou vést k nadhodnocení či
podhodnocení výsledků.
Pokud jsou tímto způsobem monitorovány velmi malé lokality, případně individuální objekty,
ve kterých je předpokládaná např. zvýšená spotřeba nezákonných látek či zneužívání dalších
farmak, je zpětná kalkulace obtížná. Často není v odběrovém místě možno měřit průtok a
přepočet na den a určitý počet obyvatel může být velmi zavádějící. Sledování nezákonných
drog, případně i dalších farmaceutických přípravků je zde vhodné využívat především ke
sledování trendů ve spotřebě a to jak z pohledu spotřeby jednotlivých typů drog, tak z pohledu
změny spektra užívaných, či spíše zneužívaných látek. Právě zde je vhodně využívána jak
cílová, tak necílová analýza.
V projektu sledované individuální objekty byly cílenou analýzou testovány na přítomnost
 Amfetamin, metamfetamin a 3,4-methylendioxymethamfetamin
 Kokain a jeho metabolity benzoylecgonine a cocaethylen
 11-nor-9-karboxy-delta-9-THC (Cannabis , marihuana)
 Cis-tramadol
Účelem bylo zjistit, zda jsou uživateli objektu tyto látky zneužívány a podle možností porovnat
mírů zneužívání v jednotlivých monitorovaných objektech.
Necílová analýza, která byla v odpadních vodách z těchto individuálních objektů rovněž
realizována, měla poskytnout informace o dalších užívaných případně zneužívaných látkách
(především farmaka).
Odběry vzorků odpadních vod
V případě monitorování spotřeby drog v městských aglomeracích jsou vzorky komunálních
odpadních vod odebírány nejčastěji na přítoku na čistírnu odpadních vod (ČOV), po hrubém
přečištění, pokud to konkrétní kanalizační síť umožňuje, lze odebírat vzorky i na uzlových
bodech kanalizační sítě (viz obr. 2).
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Obr. 2: Odběrová místa v uzlových bodech kanalizační sítě aglomerace Ostrava

V případě odběru odpadní vody z lokalit bez vlastní ČOV nebo individuálního objektu, jsou
odběry prováděny na vhodném místě odpadní stoky (např. stoková šachtice). Instalace
odběrového zařízení je zdokumentována na obr. 3, 4 a 5. Odebírány jsou 24-hodinové směsné
vzorky buď časově, nebo průtokově proporcionální. V individuálních lokalitách je nutno
odběry realizovat v co nejkratším kroku.
Obr. 3: Instalace automatického odběrového zařízení do stokové šachtice
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Obr. 4: Automatické odběrové zařízení připravené k odběru 24-hodinového směsného vzorku

Obr. 5:Vzorky jsou odebírány do 24 dílčích vzorkovnic v časovém kroku 15 minut

Pro zpětnou kalkulaci je rovněž nutno v místě odběru měřit průtok odpadní vody. Měření
průtoku Parshallovým žlabem je na obr. 6.
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Obr. 6: Měření průtoku odpadní vody Parshallovým žlabem

Analýza odpadních vod
Odebrané vzorky byly uchovávány v chladu a bezprostředně po odběru zpracovávány, případně
zamraženy. Zmrazené vzorky byly uloženy při -20 °C.
V případě cílové analýzy byly vzorky před vlastní analýzou přefiltrovány přes nylonový
membránový filtr o porozitě 0,45 µm a po přídavku směsného roztoku deuterovaných interních
standardů analyzovány kapalinovou chromatografií ve spojení hmotnostní spektrometrií s online SPE prekoncentrací na kolonce Hypersil Gold. Chromatografická separace byla prováděna
na koloně Synergi Hydro – RP80A s předkolonou Security Guard cartrige AQC.
Pro necílovou analýzu byly vzorky odpadních vod zfiltrovány dvojstupňovou filtrací, nejprve
přes filtr ze skelných vláken GF/D, poté přes GF/C na vakuovém filtračním zařízení (obr. 7).
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Obr. 7: Filtrace vzorků odpadní vody

Do filtrátu byl přidán přídavek vnitřního standardu (IS) 40 µl a pH bylo pomocí HCl upraveno
na hodnotu 4 - 4,5. Takto upravené vzorky byly extrahovány pomocí extrakce na pevnou fázi
(SPE) za laboratorní teploty s použitím kolonek DAU (typ XRDAH506) viz obr. 8.
Obr. 8: Off-line SPE vzorků odpadní vody pro necílovou analýzu

Před vlastní extrakcí byly kolonky vhodně kondicionovány. Zachycené analyty byly eluovány
pomocí 6 ml elučního činidla a získaný eluát byl v proudu dusíku dopařen do sucha. Odparek
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byl rozpuštěn v 500 µl mobilní fáze pro LC/MS/MS. Do vlastní analýzy byly extrakty
uchovávány při -20 °C.
Pro necílovou analýzu byla použita ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC
1290 Infinity, Agilent Technologies) s hmotnostním detektorem typu Q-TOF (6550, Agilent
Technologies). Chromatografická separace probíhala na analytické koloně Zorbax Eclipse Plus
C18 (Agilent Technologies) s využitím gradientové eluce mobilních fází (5mM mravenčan
amonný s 0,01% kyseliny mravenčí a methanol s 0,01% kyseliny mravenčí). Během 17 minut
tak bylo možné analyzovat i stovky toxikologicky významných látek. Správná identifikace
analytů je umožněna použitím detektoru, který vyniká velkou přesností měření a je proto
výborným nástrojem pro necílovou analýzu. Porovnáním naměřených fragmentačních spekter
se spektry z rozsáhlé knihovny je možné velmi přesně identifikovat široké spektrum látek i bez
nutnosti analýzy standardu, a to i ve velmi nízkých koncentracích. Příklad pozitivních nálezů
necílové analýzy toxikologicky významných látek v odpadní vodě je uveden v tabulce 1.
Detekovány mohou být jak výchozí látky, tak jejich metabolity, případně kombinace obou. To
je příklad léčiva tramadolu a jeho metabolitu O-desmethyltramadolu, nebo nikotinu a
metabolitu kotininu.
Závěr
Analýza odpadních vod představuje důležitý nástroj ve studiích sledujících užívání ať už
nelegálních nebo legálních látek, jako jsou drogy, léčiva a další. Významná může být
kombinace cílové a necílové analýzy. Cílová analýza nabízí možnost kvantifikace
detekovaných látek, čímž umožňuje získání více méně přesných dat o množství konzumované
látky na daném území. Přesné zaměření na konkrétní analyt také většinou umožňuje detekci
nižších koncentrací. Naproti tomu necílová analýza může odhalit i nové látky, kterými se
doposud analýzy nezabývaly a zpřesnit tak výsledná data. Získané informace mohou posloužit
například epidemiologickým nebo forenzním účelům.
Tab. 1: Příklady pozitivních nálezů necílové analýzy odpadních vod.
Vzorek
odpadní Drogy
Léčiva
Další látky
vody
Nordiazepam
O1
desmethyltramadol
Tramadol
Metamfetamin
Amitriptylin
Mirtazapin
Odesmethyltramadol
2
Propafenon
Quetiapin
Tramadol
Metamfetamin
Citalopram
Odesmethyltramadol
3
Quetiapin
Tramadol
Metamfetamin
Amisulprid
4
Carbamazepin
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Amfetamin
Metamfetamin

5

Benzoylecgonin
Kokain
MDMA
Metamfetamin
6

Amfetamin
Benzoylecgonin
Cocaethylen
MDMA
MDPV
Metamfetamin
7

Citalopram
Odesmethyltramadol
Quetiapin
Tramadol
Amisulprid
Carbamazepin
Citalopram
Dosulepin
Lamotrigin
Mirtazapin
Odesmethyltramadol
Quetiapin
Tramadol
Venlafaxin
Amisulprid
Citalopram
Dextrometorfan
Chlorprothixen
Kodein
Lamotrigin
Nordiazepam
Odesmethyltramadol
Tramadol
Venlafaxin
Verapamil
Amisulprid
Buprenorfin
Citalopram
Dextrometorfan
Difenhydramin
Dihydrokodein
Dothiepin
Chlorprothixen
Kodein
Lamotrigin
Levamisol
Mirtazapin
Odesmethyltramadol
Tramadol
Verapamil
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Kotinin
Nikotin

Nikotin
Kotinin

Poděkování:
Práce byla realizována za podpory projektu Ministerstva vnitra České republiky
(MV0/VI20172020056).
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MASKOVÁNÍ A TRANSPORT DROG, MOŽNOSTI JEJICH
CHIROPTICKÉ DETEKCE
MARTINA PAJKOVÁ, VILÉM BARTŮNĚK, PATRIK FAGAN, MARTIN KUCHAŘ,
VLADIMÍR SETNIČKA
Abstrakt:
Pašování drog je celosvětovým problémem a dealeři neustále inovují přístupy usnadňující
nelegální distribuci. Již v minulém století byly zaregistrovány snahy maskovat drogy v podobě
tzv. černého prášku. Jde o sofistikovanou metodu, jak znesnadnit až znemožnit identifikaci
drog. Reakcí na tuto situaci je rozvoj spektroskopických technik, které umožňují identifikovat
drogy při celních či letištních kontrolách. V současnosti také vzrůstá potenciál chiroptických
metod, které jsou velmi citlivé na změnu vnitřní struktury molekul a mají tak perspektivu
k využití v této problematice. V této práci byly studovány komplexy kokainu s kovovými ionty
pomocí elektronového (ECD) a vibračního cirkulárního dichroismu (VCD). Cílem práce byla
identifikace barevně maskovaného kokainu v práškovém vzorku jeho analýzou po rozpuštění
v acetonitrilu a těžké vodě. Získané výsledky ukazují, že jednotlivé komplexy vykazují
signifikantní spektrální rozdíly. Pomocí výše zmíněných metod se tedy podařilo ve všech
případech identifikovat takto maskovaný kokain.
Klíčová slova:
drogy, pašování, analýza in situ, spektroskopie, chiroptické metody, kokain, cirkulární
dichroismus
Abstract:
Drug trafficking is a global problem and dealers are constantly innovating approach to
smuggling. The response to this situation is the development of spectroscopic techniques that
allow identification of drugs at customs or airport controls. Already in the last century efforts
to mask drugs in the form of so-called black powder have been registered. This is a very
sophisticated method to make the drug identification difficult or even impossible. At present,
the utilization of chiroptical methods, which are very sensitive to the change in the internal
structure of chiral molecules, have increased their potential for use in this issue. In this work,
cocaine complexes with metal ions were studied using electronic (ECD) and vibrational circular
dichroism (VCD). The aim of the work was to identify the color-masked cocaine in the powder
sample by their spectroscopic analysis after dissolution in acetonitrile and deuterium oxide. The
results show that the individual complexes show spectral differences. Using the abovementioned methods, the masked cocaine has been identified in all cases.
Keywords:
drugs, smuggling, analysis in situ, spectroscopy, chiroptical methods, cocaine, circular
dichroism
Úvod
Podle Evropské zprávy o drogách z roku 2017 vydané Evropským monitorovacím centrem pro
drogy a drogovou závislost (EMCDDA) již třetím rokem narůstá počet úmrtí na území
Evropské unie v důsledku předávkování drogami. Velmi znepokojujícím faktem je také nárůst
úmrtí uživatelů drog napříč všemi věkovými skupinami. Největší počet je pak registrován u
skupiny uživatelů závislých na opiátech, těch je dle statistik v Evropské unii přibližně 1,3
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milionu. Dalším nezanedbatelným problémem jsou nové psychoaktivní látky, které jsou
neustále syntetizovány, jejich zařazení na seznam zakázaných látek je však legislativně velmi
zdlouhavé1. Například jen v roce 2016 se v databázi EMCDDA objevilo 66 nových
psychoaktivních látek, přičemž jejich celkový počet byl na konci roku 2016 odhadován na 620.
Ve snaze odhalit drogy je využíváno především nových právních předpisů (zákazy spojené
s kontrolami) a operací orgánů činných v trestním řízení. Již několik let platí, že v rámci Evropy
jsou nejčastěji užívány drogy se stimulačními účinky – jedná se především o kokain, MDMA
(extáze v tabletách) a amfetaminy2.
Pašování drog
Z historického hlediska se začal trh s drogami rozvíjet v 70. letech 20. století a již od té doby
překupníci vymýšlejí neustále nové a důmyslnější cesty a způsoby, jak dostat drogy přes hranice
ke koncovým uživatelům. Pro dealery je velmi výhodné skrývat zásilky drog mezi potraviny
podléhající rychlé zkáze, protože těmto zásilkám je umožněno přednostní odbavení a rychleji
tak dosáhnou cílové destinace. K pašování drog bývají také přímo využíváni lidé, pro něž se
vžil pojem mula. Ti drogu skrývají přímo ve svém těle ve formě malých balíčků, které polykají
nebo je ukrývají ve střevech či v genitáliích3. První případy pašování drog tímto způsobem,
zabalených v celofánu či v kondomu byly zaznamenány již v roce 1975. Takto převážené drogy
ovšem skrývají velká rizika spojená s možností roztržení obalu, čímž se do těla jednorázově
dostane velké množství drogy (většinou o vysoké čistotě) a vznikají tak zdravotní komplikace,
často končící smrtí. Za účelem získání finančních prostředků se objevují i případy pašování
drog např. v prsních implantátech. Nevýhodou tohoto druhu pašování je, že jednak vyžaduje
minimálně dva chirurgické zákroky na pašerákovi a nelze převézt velké množství drog. Proto
pašeráci tímto způsobem pašují drogy vyznačující se velmi vysokou čistotou. Dalším způsobem
pašování drog je jejich uschování do zavazadel či nákladu. Takto ukryté drogy má za úkol
odhalit celní správa, která využívá detekčních schopností cvičeného psa v kombinaci s moderní
technikou. Snahou všech dealerů je neupozornit kontrolující celníky na balíček s drogou, což v
praxi znamená, že jsou zásilky baleny do balíčků např. od kávy či uschovány do výstelky boty.
Menší zásilky jsou pro lidské oko mnohdy prakticky neodhalitelné, avšak v případě zásahu psa
cvičeného na detekci omamných a psychotropních látek (OPL) jsou ve většině případů
nalezeny. Z toho důvodu se dealeři pokouší zmást cvičené psy a v praxi se velmi často
setkáváme s případy smísení drog s nějakou velmi výrazně aromatickou látkou. K tomuto účelu
jsou nejčastěji používány např. káva či vosk, která by měly překrýt pachovou stopu drogy.
Celosvětově je vyvíjena snaha nejen zamezit přístupu k nelegálním drogám, ale také
k prekurzorům, ze kterých se tyto látky vyrábí. Většina zásilek je přepravována leteckou nebo
lodní dopravou, proto je věnována velká pozornost celním kontrolám a letištním kontrolám.
Lodní způsob dopravy umožňuje přesun větších zásilek, ale vyžaduje zapojení větší skupiny
lidí6. Byla zaregistrována metoda tzv. rip-on/rip-off, která zahrnuje podplacené zaměstnance
přístavu v počáteční i cílové destinaci. Nejprve organizované skupiny naleznou vhodný
kontejner putující do cílové destinace, poté musí první tým nejen do kontejneru umístit drogu,
ale zároveň i nahradit pečeť, aby nebyly patrné známky jeho otevření. Stejný postup se musí
vykonat i druhý tým v cílovém přístavu, přičemž kontejner zůstává otevřený nebo je opět
použita náhradní pečeť. Například v prosinci roku 2014 byl takový případ zaznamenán u lodi
převážející kávu z Brazílie do Bremerhavenského přístavu, kde bylo zadrženo 30 kg kokainu.
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Drogová situace v České republice
Národní strategie 2010–2018 byla navržena jako dlouhodobý strategický dokument definující
základní
východiska
protidrogové politiky vlády,
směry řešení problému užívání
drog, principy a přístupy, na
kterých protidrogová politika
České republiky (ČR) staví.
ČR vykazuje dlouhodobě
vzrůstající trend ve zneužívání
drog a největší podíl na trhu
tvoří
uživatelé
závislí
na konopí. Konopí je tak
nejčastěji zachycenou drogou.
Většina jeho produkce je
určena pro český trh a jen část
je vyvážena do sousedních
zemí4.
Největší
podíl
na pěstování a prodeji konopí
na
našem
území
mají
Obr. 1: Hlavní letecké cesty pro pašování kokainu do Evropy.
vietnamské skupiny, které se
Převzato z cit5.
ale v poslední době soustředí
spíše na výrobu a distribuci metamfetaminu (pervitinu). Pervitin patří mezi nejčastěji zadržené
drogy ze skupiny stimulačních látek. Podobně jako v případě konopí je většina vyrobeného
množství určena pro náš trh a jen malá část zásilek putuje do zahraničí, nejčastěji do Německa,
Polska či Rakouska. Prekurzorem pro výrobu pervitinu jsou léčiva obsahující pseudoefedrin,
proto začal být v roce 2009 jejich prodej na našem území regulován. Přímým následkem této
regulace je snaha tyto léky nelegálně dovážet z okolních zemí, zejména pak z Polska. Jiná
situace z hlediska distribuce je v případě kokainu, který je další hojně zneužívanou látkou ze
skupiny stimulačních drog v ČR. Kokain se do ČR dostává z různých částí světa, nejčastěji jde
o lodní či leteckou dopravu (Obr. 1). Heroin se nejčastěji dováží v malých zásilkách a na naše
území se dostává především tzv. balkánskou cestou (z Afghánistánu přes Turecko, Makedonii
a Bulharsko). MDMA se na domácím trhu nevyrábí a hlavním dovozcem je Nizozemsko.
Kathinony, syntetické kanabinoidy a fenethylamin patří mezi zadržené látky ze skupiny nových
psychoaktivních substancí (NPS). Vzhledem k povaze trhu s nelegálními drogami v ČR
zaměřují orgány činné v trestním řízení svou činnost na odhalování a prevenci obchodu s těmito
látkami, a to především v příhraničních regionech s Německem, Rakouskem a Polskem2.
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Maskování drog
V průběhu minulého století se začaly objevovat snahy maskovat drogy při přepravě na základě
chemické modifikace. Drogy se nejčastěji rozpouštějí nejen v alkoholu, ale i mísí s jinak
zbarvenými sloučeninami. V případě pašování kokainu dealeři drogu rozpouštějí v alkoholu
(např. ve víně) a převážejí celé lahve nebo samotný roztok impregnují do oblečení. V obou
případech je potřeba po transportu do cílové destinace drogu izolovat zpět do původní podoby,
což se vyplatí v případě pašovaného většího množství drog o vysoké čistotě. Při pašování drog
uvnitř lahví s tekutinami bylo dříve odhalení prakticky nemožné, neboť by vyžadovalo v daný
moment otevření všech nádob v zásilce a jejich otestování na přítomnost OPL. Proces by byl
velmi zdlouhavý a nelze testovat každou zásilku s dováženými nápoji. S jedním možným
řešením přišli v roce 2007 vědci ze Švýcarska, kteří využili metodu MDCT (multiple detector
computed tomography - počítačová tomografie s multikanálovou detekcí) ke změření hustoty
převážené tekutiny a odhalili tak rozpuštěný kokain ve víně. Nespornou výhodou této metody
je rychlost analýzy (cca 30 min) a neinvazivní průběh kontroly7. V dnešní době je hojně
využívána Ramanova spektroskopie, která tyto výhody také nabízí a dobu analýzy výrazně
zkracuje.
Zcela nový rozměr v přístupu dealerů se objevil na konci 20.
století, kdy byl v Kolumbii zaznamenán způsob maskování drog
ve formě tzv. černého prášku8. Tento postup byl podle
dostupných zdrojů použit při pašování kokainu. Z chemického
hlediska se jedná o modifikaci drogy vytvořením barevného
komplexu s iontem kovu (nejčastěji Fe3+, Zn2+, Cu2+)9. Kokain
je v čistém stavu bílá krystalická látka, která po reakci
s kovovým iontem změní svou barvu. Takto vzniklý barevný
prášek nepřipomíná kokain v podobě, v jaké je běžně užíván.
Olfaktorická detekce je také ztížena a zajímavým faktem je, že
drogu téměř nelze přímo detekovat pomocí testovacích kitů,
které se v praxi běžně používají pro in situ analýzu. Široce
využívaný Scottův test je založen na barevné indikaci při
smísení
zadrženého
kokainu
s reagenciemi
v kitu.
Thiokyanidové ionty v kitu zreagují s kokainem a dochází
k tvorbě modrého nerozpustného komplexu, který opravňuje
celníka k zadržení zásilky a k jejímu odeslání do laboratoře
k další analýze. V případě černého kokainu (tzv. black cocaine)
Obr. 2: Ztížená vizuální
k této reakci nedochází, protože samotná molekula kokainu již
kontrola výsledku
vytvořila stabilnější komplex s kationtem některého z výše
screeningového
testu
uvedených kovů. Roztokem v kitu tak nelze detekovat žádnou
z molekul kokainu a k pozitivní detekci nedojde. Výslednému v případě černého kokainu.
Převzato z cit 9.
falešně negativnímu výsledku také přispívá, že droga má již svou
barvu a znesnadňuje vizuální porovnání (Obr. 2) případného
lehce modrého zbarvení 8,10.
Identifikace nelegální látky
Problematikou identifikace omamných a psychotropních látek se orgány činné v trestním řízení
věnují již celá desetiletí. Dříve stačilo dostatečně popsat původní vzhled a makroskopické
vlastnosti zadržené látky (barva, tvar, vůně a chuť), nicméně se sofistikovanějším přístupem
dealerů v podobě chemického maskování drog je tento popis nedostačující. Při tomto způsobu
maskování se osvědčilo využití chemické identifikace, která však není tak triviální. Analýzu
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provádí kvalifikovaný pracovník, který tak poskytne plnohodnotný důkaz pro následující trestní
řízení. Nicméně pro orientační posouzení in situ, zda se kontrolní úřad setkává s drogou, jsou
využívány zjednodušené prostředky umožňující provést na místě nálezu orientační test. Tyto
orientační testy procházejí neustálým vývojem společně s rozvojem černého obchodu s OPL.
Základními požadavky na tyto testy jsou rychlá a zřetelná pozitivní reakce pro co nejširší
spektrum právně regulovaných látek a jejich nízká pořizovací cena. Metody tedy musí být
robustní (použitelné za různých podmínek se stejnou vypovídající hodnotou), snadné z hlediska
manipulace, přepravy a navíc ekonomicky dostupné. V současnosti se nejčastěji využívá
detekčních trubiček. Souprava (v ČR používána sada s názvem D–TEST) obsahuje zpravidla
uzavíratelné pouzdro, v němž jsou umístěny plastové sáčky. V jednotlivých přihrádkách jsou
vyznačeny na zkumavkách látky, pro které lze jednotlivé sáčky použít. Každá zkumavka
obsahuje 1 až 2 tenkostěnné ampule s reakčním činidlem, ty se při použití rozdrtí a nechají se
zreagovat se zadrženou substancí. Souprava D-TEST obsahuje 9 druhů detekčních trubiček pro
možnou detekci těchto látek: opiové alkaloidy, heroin, amfetamin, metamfetamin, kokain,
methadon, petidin, barbituráty, benzodiazepiny, halucinogeny, cannabis, PCP a methaqualon11.
Jako alternativa těchto testů byly vyvinuty mobilní laboratoře, které jsou však náročné
z hlediska financí i nároků na obsluhu. Jejich výhodou je širší uplatnění a navíc umožňují
detekci i dalších látek, mezi které patří např. výbušniny. Tyto analytické přístroje jsou založeny
na principu plynové chromatografie nebo iontové pohyblivostní spektrometrie. Umožňují
vzorek po převedení do plynného stavu analyzovat za velmi krátký čas a tyto metody již umí
velmi selektivně detekovat jednotlivé substance. Vyhodnocení výsledků poté spočívá ve
srovnání získaného spektra či chromatogramu s knihovním záznamem.
Spektroskopické techniky
K detekci drog je dnes již celosvětově využívána Ramanova spektroskopie. Metoda je
použitelná především pro kapalné a pevné látky bez nutnosti úpravy vzorku před samotnou
analýzou, základní podmínkou je změna polarizovatelnosti molekuly po ozáření laserovým
paprskem. Rozptýlené záření pak má odlišnou vlnovou délku a rozdíl vlnových délek
dopadajícího a rozptýleného záření odpovídá energiím vibračních módů v molekule. Tyto
vibrace lze považovat za charakteristický otisk, který jednoznačně identifikuje studovanou
látku. Díky možnosti bezkontaktního měření je právě Ramanova spektroskopie používána k
analýze neznámých chemických a biologických nebezpečných látek včetně drog. Konvenční
Ramanova spektroskopie s excitačním zářením v blízké infračervené oblasti (NIR) dokáže
spolehlivě identifikovat drogu i v případě vysokého obsahu různých příměsí (adulterantů) a
nečistot. Jednou z nevýhod této spektroskopie je fakt, že některé analyzované látky mohou
vykazovat fluorescenci, znemožňující spolehlivou identifikaci. Tomu však lze alespoň částečně
zabránit například použitím optických filtrů. Největšími výhodami Ramanovy spektroskopie je
možnost identifikace látek přes obalový materiál (skleněné lahve atp.) a není tak nutné přijít se
stanovovanou látkou do přímého styku. Ramanova spektroskopie umožňuje detekci několika
látek najednou a zároveň má detekční limit na úrovni nano- a pikomolárních koncentrací12.
Preventivní mechanismy fungující při letištní kontrole zavazadel a cestujících slouží nejen
k zvýšení bezpečnosti dopravy (zadržení nebezpečných látek např. výbušnin), ale také
k zadržení drog před vstupem na palubu letadla. Nejrozšířenějšími technikami využívanými
na letištích jsou rentgenová analýza, cvičení psi a případně techniky založené na interakci
s neutrony12. Další z metod, infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR)
umožňuje jednoznačnou identifikaci analyzované látky včetně určení konformačních
a konstitučních izomerů ve velmi krátkém čase13,14. Tato technika je komplementární
k Ramanově spektroskopii a představuje jednu z nejuniverzálnějších analytických metod pro
kvalitativní a kvantitativní analýzu látek v pevném, kapalném i plynném skupenství. Na základě
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přiřazení jednotlivých pásů k příslušným vibračním módům lze jednoznačně charakterizovat
analyt. V IR spektroskopii musí docházet při absorpci záření ke změně dipólového momentu
molekuly14. Infračervená spektroskopie (FTIR) a Ramanova spektroskopie jsou dnes
nejrozšířenějšími metodami detekce OPL, a to i díky dostupnosti mobilních přístrojů. Jejich
využití vedle screeningových rychlých testů (kitů) stále roste, jelikož se snižuje možnost falešně
negativního výsledku a výsledná data poskytují i více informací o vzorku najednou.
Chiroptické metody
Využívání chiroptických metod k rychlé strukturní analýze organických látek nachází neustále
větší uplatnění. Tyto metody se řadí mezi spektroskopické techniky, které jsou založeny na
rozdílné interakci levotočivě a pravotočivě kruhově (cirkulárně) polarizovaného záření s
chirálními molekulami. Mezi tyto analytické metody patří elektronový (ECD) a vibrační
cirkulární dichroismus (VCD) a Ramanova optická aktivita (ROA)15. Nepopiratelnou výhodou
chiroptických technik je komplexnost informací získaných analýzou, neboť vykazují vysokou
citlivost na nejnižší (tj. na atomární) úrovni a umožňují spolehlivě detekovat nelegální substanci
včetně její přesné charakterizace16. Toto samozřejmě platí za předpokladu, že se jedná a látku
chirální. Spektroskopie ECD spočívá v měření v ultrafialové a viditelné spektrální oblasti, kde
jsou sledovány přechody mezi elektronovými hladinami molekul a reflektuje tak charakter
molekuly, resp. záleží na přítomnosti či absenci tzv. chromoforu (skupina atomů v molekule
způsobující např. barevnost látky). VCD spektroskopie charakterizuje analogicky jako
konvenční IR spektroskopie jednotlivé části molekuly prostřednictvím vibračních přechodů,
které poskytují ve spektru charakteristické pásy. Chiroptické metody umožňují studium
stereochemie a konformace (prostorového uspořádání) molekul za různých podmínek, včetně
těch blízkých in vivo.
Experimentální část
Kokain ve formě volné báze byl poskytnut Ing. Martinem Kuchařem Ph.D. ze zdrojů
Kriminalistického ústavu Praha Policie ČR (KÚP Policie ČR). Na Ústavu anorganické chemie
VŠCHT Praha byly připraveny sloučeniny kokainu s kovovými ionty Fe3+ a Co2+ (Obr. 3).
Rozpuštění vzorků probíhalo v deuterované vodě (D2O) a v deuterovaném acetonitrilu
(CD3CN). Roztoky kobaltnatého komplexu pro studium pomocí VCD spektroskopie byly
připraveny o koncentraci 152 mg.ml-1 v CD3CN a 266 mg.ml-1 vD2O. Roztok železitého
komplexu byl připraven o koncentraci 152 mg.ml-1 v CD3CN. Pro analýzu pomocí
spektroskopie ECD byly roztoky obou komplexů připraveny o koncentracích 1,2 mg.ml-1 v
D2O a 0,6 mg.ml-1 v CD3CN.

Obr. 3: Komplexy kokainu se železitými (vlevo) a
kobaltnatými ionty (vpravo)
K měření spekter ECD byl použit spektrometr J-815 (Jasco, Japonsko), který byl po dobu
celého měření profukován plynným dusíkem o čistotě 99,99 % (Siad, Česká republika)
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o průtoku 8 l.min-1. Komplexy byly měřeny ve spektrálním oboru 202–300 nm, za použití
křemenné kyvety (Suprasil, Hellma) s optickou dráhou 1 mm naplněné 300 l vzorku. Měření
ECD probíhalo za laboratorní teploty s rychlostí skenování 50 nm.min-1, s dobou odpovědi
2 s a s počtem akumulací 8. Dále byly nastaveny následující parametry měření: standardní
citlivost 100 mdeg, šířka štěrbiny 1 nm, rozlišení 1 nm. Po každém měření vzorku bylo
za stejných podmínek naměřeno spektrum příslušného rozpouštědla pro korekci základní linie.
K naměření a úpravě spekter byl použit program Spectra Manager (Jasco, Japonsko).
Pro měření VCD a IR absorpčních spekter byl použit spektrometr s Fourierovou transformací
IFS-66/S (Bruker, Německo) vybavený VCD/IRRAS modulem PMA 37 (Bruker, Německo)
s fotoelastickým modulátorem ze ZnSe (Hinds Instrument, USA), detektorem MCT (InfraRed
Associates, USA), polarizátorem z BaF2 a fázově citlivým lock-in zesilovačem SR830
(Stanford Research System, USA). Vždy před a po změření spektra VCD bylo změřeno IR
absorpční spektrum daného vzorku, a to z důvodu kontroly jeho stálosti v průběhu měření. VCD
a IR spektra byla měřena v rozsahu 1800–1250 cm-1 v kyvetě z CaF2 s optickou dráhou 27,3
m (BioTools, USA) s rozlišením 4 cm-1. I zde bylo po každém měření vzorku za stejných
podmínek naměřeno spektrum příslušného rozpouštědla pro korekci základní linie.
Všechna spektra byla porovnávána s daty naměřenými v předchozí studii zabývající se
strukturou molekuly kokainu ve formě hydrochloridu metodami ECD a VCD16.
Výsledky a diskuse
Výsledná IR spektra komplexů kokainu a čistého kokainu jsou zobrazena na obrázku 4. Ve
všech spektrech pozorujeme obdobný počet pásů. U valenční vibrace karbonylové skupiny
(~ 1730 cm-1) kokainu dochází u jednotlivých spekter jen k velmi malým posunům maxim
pásů. Výraznější rozdíl v polohách je patrný u pásu ~ 1600–1650 cm-1, jež náleží
konjugovaným vibracím aromatického kruhu kokainu a v případě kobaltnatého komplexu
v D2O se posouvá vůči ostatním spektrům k nižším vlnočtům a blíží se tak průběhu spektra
čistého kokainu. Pás nacházející se v oblasti ~ 1481 cm-1 náleží deformační vibraci alifatických
částí molekuly a jeho intenzita je nízká, jen v případě kobaltnatého komplexu se výrazně
zvýšila.
Výsledná VCD spektra komplexu kokainu s kobaltem v D2O a v CD3CN a komplexu kokainu
s železem v CD3CN vykazují odlišný průběh, což svědčí o strukturních odlišnostech, které lze
pomocí této citlivé metody detekovat (Obr. 5). Ve spektrech jednotlivých komplexů jsou patrné
rozdíly především v oblasti tzv. otisku palce, který se nachází v oblasti vlnočtů 1500–1250 cm1
. Negativní VCD pás s vlnočtem ~ 1730 cm-1 se naopak odlišuje pouze v intenzitě a zároveň
potvrzuje přítomnost karbonylové skupiny molekuly kokainu. Výrazné rozdíly mezi
jednotlivými komplexy lze pozorovat u pozitivního pásu u 1625 cm-1, který dokonce v případě
železitého komplexu a čistého kokainu zcela chybí. Negativní pás s vlnočtem 1595 cm-1
v případě železitého komplexu a čistého kokainu také zcela chybí a v případě kobaltnatého
komplexu se jeho intenzita výrazně snížila v porovnání se spektrem stejného komplexu
rozpuštěného v CD3CN. Pozitivní pás s hodnotou 1450 cm-1 vykazuje odlišnou intenzitu
v jednotlivých spektrech.
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Obr. 4: IR absorpční spektra komplexů kokainu s kovovými ionty a standardu kokainu:
A-komplex báze s kobaltem v CD3CN, B-komplex báze s kobaltem v D2O, C-komplex báze
se železem v CD3CN, D-kokain hydrochlorid v D2O. Spektra byla pro názornost offsetována.
UV absorpční spektra komplexů kokainu vykazují absorpční pásy s maximem mezi 230–240
nm s proměnlivou intenzitou (Obr. 6). Absorpční maximum vzorku B se posunulo k vyšší
vlnové délce, zatímco vzorky A a C vykazují maximum ~ 230 nm. Nejintenzivněji absorbuje
kobaltnatý komplex rozpuštěný v D2O, který má na rozdíl od ostatních roztoků ve spektru další
absorpční pás kolem 315 nm. Největší shodu v průběhu spektra lze pozorovat v případě čistého
kokainu ve spektru D a železitého komplexu ve spektru C.
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Obr. 5: Spektra VCD komplexů kokainu s kovovými ionty a standardu kokainu: A-komplex
báze s kobaltem v CD3CN, B-komplex báze s kobaltem v D2O, C-komplex báze se železem
v CD3CN, D-kokain hydrochlorid v D2O. Spektra byla pro názornost offsetována.
ECD spektra komplexů jsou si vzájemně velmi podobná (Obr. 7). Ve všech spektrech lze
pozorovat pozitivní pásy o vlnové délce 225 a 275 nm a jeden negativní pás kolem 245 nm.
Spektrum vzorku C se od ostatních liší intenzivnějším pozitivním pásem u 225 nm. Nicméně
průběh všech spekter na první pohled potvrzuje přítomnost kokainu ve vzorcích. V porovnání
s ECD spektrem čistého kokainu (D) nedochází v případě komplexů ke spektrálním posunům
ani změnám intenzit.
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Obr. 6: UV absorpční spektra komplexů kokainu s kovovými ionty a standardu kokainu:
A-komplex báze s kobaltem v CD3CN, B-komplex báze s kobaltem v D2O, C-komplex báze
se železem v CD3CN, D-kokain hydrochlorid v D2O. Spektra byla pro názornost offsetována.
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Obr. 7: Spektra ECD komplexů kokainu s kovovými ionty a standardu kokainu: A-komplex
báze s kobaltem v CD3CN, B-komplex báze s kobaltem v D2O, C-komplex báze se železem
v CD3CN, D-kokain hydrochlorid v D2O. Spektra byla pro názornost offsetována.
Závěr
V poslední době je věnováno úsilí využít potenciál chiroptických metod k identifikaci
nelegálních látek a jejich adulterantů. Žádné jiné techniky analytické chemie neumožňují
analýzu chirálních látek na základě přímých projevů jejich optické aktivity, a to mnohdy
na atomární úrovni bez potřeby složité úpravy vzorku. Zde použité techniky ECD a VCD byly
úspěšně použity k identifikaci barevných práškových komplexů kokainu s kobaltem
v oxidačním stupni 2+ a se železem v oxidačním stupni 3+. Spektrální analýzy probíhaly
po rozpuštění těchto komplexů ve vhodných rozpouštědlech. Získané výsledky ukazují,
že jednotlivé komplexy vykazují v obou případech spektrální rozdíly. Přesto bylo možno
potvrdit přítomnost kokainu v analyzovaných roztocích.
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CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ROZVOJE
KRIMINALISTIKY S ODKAZEM NA PŘÍNOS R. S. BĚLKINA
VIKTOR PORADA
Abstrakt:
Kriminalistická věda, je složitý myšlenkový systém, v němž můžeme analyticky rozlišit tři
aspekty: teorii, metodologii a získané poznatky. Profesionální sdělení prezentuje vývoj názorů
na teorii, metodologii a systém metod vědeckého poznání v kriminalistice a obecné
charakteristiky současného stavu vývoje kriminalistické vědy a praxe se zaměřením na potřeby
a transfer vědeckých poznatků v podmínkách forenzní a právní praxe.
Klíčová slova:
Kriminalistika; teorie, metodologie, vědecké poznatky; potřeba, a transfer poznatků
Abstract:
Criminalistic science is a complex conceptual system in which we can analytically distinguish
between three aspects: theory, methodology and the scientific knowledge of the lessons learned.
Professional communication presents the development of views on the theory, methodology
and system of methods of scientific knowledge in criminalistics and the general characteristics
of the current state of development of criminalistic science and practice focusing on the needs
and transferring the knowledge of criminalistics to forensic and legal practice in the conditions.
Keywords:
Criminalistics; science, methodology; scientific knowledge; the need for, and the transfer of
knowledge
.
1. Vývoj názorů na teorii, metodologii a systém metod kriminalistiky
Při zkoumání těchto otázek nelze opomenout nejdůležitější vědecké poznatky, které vytvořila
ruská škola kriminalistiky, v čele se snad největším kriminalistickým teoretikem všech dob
prof. R. R. Bělkinem202. Svědčí o tom řada jeho publikačních výstupů, ale i přednášek a
vystoupení na konferencích, vysokých školách právního a bezpečnostního zaměření. Prof. R.
S. Bělkin zpracováním teoretických a metodologických problémů kriminalistiky obohatil
nejenom ruskou kriminalistickou školu, kterou považují za nejlepší ve světě, ale obohatil teorii
a metodologii kriminalistiky každého státu, který navštívil a vytvořil též základy pro další
důležitou etapu integrace národních kriminalistik, sblížení vysokoškolských učebních
programů při přípravě specialistů v oboru kriminalistiky a vyšetřování a dokazování trestné
činností. V podmínkách Československé a nyní České i Slovenské republiky navíc ve spojení
s dalším velikánem prof. Janem Pješčákem, vytvořili synergický efekt a nesmazatelné se
vepsali do dějin naší kriminalistické školy.
Teorie, jak můžeme říci v předběžném vymezení, je pokusem o vysvětlení příčin stavu a příčin
změn pozorovaného jevu, metodologie je soustavou pravidel, stanovujících postupy, jimiž lze
k vysvětlení dojít nebo je ověřit, poznatky jsou pak sumou zjištění, jež už byla učiněna. Říkámeli že v myšlenkovém systému vědy lze její základní složky rozlišit, poukazujeme na to, že ve
202

In CHARVÁTOVÁ, I., VÍCHOVÁ, H. Vystoupení jubilanta (V. Porady) na Mezinárodní vědecké konferenci
„Trestní právo, kriminalistika, bezpečnostní vědy a forenzní disciplíny v kontextu kontroly kriminality“ (Pocta
Viktorovi Poradovi k 70. narozeninám). Karlovarská právní revue, č.1/2014, s. 82.
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skutečnosti jsou všechny zmíněné aspekty natolik vzájemně prostoupeny, že kterýkoli z nich
implikuje (zahrnuje v sobě) i oba dva zbývající: teorii nelze budovat než na faktech, co je vůbec
fakt a jak na nich budovat teorii, je vymezováno metodologii, a metodologie sama je vlastně
teorii organizace pozorování a z nich získaných poznatků v klasifikační systémy, které
označujeme za vědecké.
Trestně relevantní události, procesy a fakta (mechanismus trestného činu, jeho způsob a jejích
elementy) jsou zkoumány jako předmět poznání. Mechanismus odrazu těchto událostí a procesů
v okolním prostředí je zkoumán jako nosič informace, podmiňující formování poznatků o
zkoumaných procesech. Procesy vyčlenění, fixace, předání a zkoumání trestně relevantní
informace jsou zkoumány jako objekty řízení s cílem optimalizovat tyto procesy (Koldin 1987,
s. 11). Správná vědecká metoda, ale ve svém souhrnu metodologie kriminalistiky v podstatě
vyplývá pouze z věrohodné teorie, která odráží objektivní zákony a zvláštnosti předmětu
zkoumání.
Metodologické problémy kriminalistiky nejsou zdaleka vyčerpány, a to jak z hlediska
gnoseologické podstaty jejich metod, tak z hlediska jejich zvláštností. Domníváme se, že
nemohly být vyčerpány v minulosti, současnosti a nemohou být beze zbytku vyčerpány ani
v budoucnosti. Posuzujeme-li metody a metodologii kriminalistiky, je především nutné
rozlišovat metody vědeckých kriminalistických zkoumání v rámci předmětu kriminalistické
vědy a metody kriminalistické praxe v procesu odhalování a vyšetřování trestného činu (viz
např. R. S. Bělkin 1978, 1979, 1987), Pješčak, Musil, Porada, aj). Jedním z aktuálních
metodologických problémů je vyjasnění vztahu teoretické a empirické úrovně metodologie
kriminalistiky, a to zejména při posuzování úkolů teoretického a praktického kriminalistického
zkoumání.
Je třeba zdůraznit, že zákonitosti, které jsou předmětem kriminalistické teorie, jsou použitelné
jen v hromadných událostech a jevech. K jejich zjištění je proto třeba využít jak obecných
kriminalistických metod, tak specifických kriminalistických metod: hromadných pozorování,
vytyčování hypotéz, statistických zobecnění, a také speciálního přizpůsobení a využití metod
jiných věd: matematiky, fyziky, chemie, kybernetiky, biologie, medicíny, psychologie,
praxeologie aj.
Úkoly praktického kriminalistického zkoumání spočívají ve zjištění pravdy v konkrétní trestní
věci, tj. pravdy týkající se jednotlivého faktu. Přitom se využívají zákonitosti, zjištěné
kriminalistickou teorii, a metody, které byly na jejich základě vypracovány, ale cílem zůstává
zjištění jednotlivého faktu. To nemůže nemít vliv na metody, které se v procesu zjišťování této
pravdy používají. Např. metodou vědeckého zkoumání příčinného vztahu je hypotéza, která se
v praktickém poznávání transformuje na metodu vyšetřovacích a expertizních verzí, úzce
spjatých s metodou plánování vyšetřování.
Vědecká metoda systémové strukturální analýzy a klasifikace se využívá v kriminalistické vědě
při zkoumání abstraktních objektů, ale také jejich rodových, druhových a skupinových vztahů,
např. při analýze struktury typové vyšetřovací situace, klasifikaci trestných činů, klasifikaci
objektů identifikace a identifikačních znaků.
V praktickém kriminalistickém poznání se tato metoda využívá při analýze struktury
jednotlivých materiálních objektů a jevů: spáchání trestného činu, konkrétní vyšetřovací
situace, struktury a vlastnosti objektů a vzájemných souvislostí apod. S postupným rozvojem
teorií kriminalistiky vzniká potřeba systemizace teoretických základů kriminalistiky. Podle
úrovně obecnosti rozeznáváme (Koldin 1987, s. 13-22):
1. teorie jednotlivých věcných odvětví kriminalistiky: písmoznalectví, trasologie,
biologie, ohledání, výslechu apod.,
2. teorie jednotlivých částí kriminalistiky: techniky, taktiky, metodiky,
3. obecná teorie vědy: otázky předmětu, metod a systému kriminalistiky.
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V řadě publikací však lze zaznamenat i jiné členění kriminalistických teorií, nastává přesun
některých teorii do vyšších pozic obecnosti, např. do obecné teorie vědy je zařazována teorie
kriminalistické identifikace, problém pravděpodobnostně informačního modelování a učení o
kriminalistických (vyšetřovacích) verzích. Tak např. Koldin (1987, s. 22) v této souvislosti
uvádí, že zda se nesprávným, že v jednotlivých, speciálních částech kriminalistiky se zkoumají
takové její obecné pojmy jako pojem verze, modelu, identifikace, způsobu jednání pachatele,
situace, negativních okolností, algoritmických a heuristických metod atp. Postupně tak vznikala
u různých autorů jiná struktura kriminalistických teorií, se snahou vyčlenit tak obecnou teorii
kriminalistiky do samostatné části.
Československé a nyní české a slovenské pojetí kriminalistiky systemizaci kriminalistických
teorií do roku 1990 a v následujících létech neprovádělo, což muselo mít negativní důsledek.
Vycházíme z toho, že správná (vědecká) teorie má vždy metodologický význam. Z hlediska
rozvoje kriminalistiky má zásadní význam přednostní rozvoj teorie, která zabezpečuje nezbytný
teoretický základ pro experimentální a technická rozpracování vytýčených úkolů, cílevědomost
vědeckého zaměření, správnou systemizaci a hodnocení shromážděného faktického materiálu,
efektivnost vědeckých doporučení, tj. praktických postupů, metod, prostředků a operací
shromažďování, fixace a zkoumání informace o trestně právních a kriminalistických
relevantních skutečnostech.
Teprve Musil, přes skutečnost, že se problematikou kriminalistických teorií, vztahem mezi
nimi, metodologii a vědeckým poznatkem v obecné poloze nezabývá, tedy ani neprovádí jejich
klasifikaci, provádí jejich moderní systemizaci, která je patrná z logické struktury jednotlivých
problematik na úrovni obecné teorie vědy (např. kriminalistická charakteristika trestného činu,
způsob páchání trestného činu, kriminalistické učení o pachateli a oběti, kriminalistická stopa,
problematika poznání trestného činu, vyšetřovací situace, kriminalistická identifikace a
kriminalistická metodologie (Musil a kol. 1994(a), (b), 1999, 2004).
Při obecné charakteristice metod kriminalistiky R.S. Bělkin (1987, s. 85) konstatuje, že poznání
je procesem přechodu od neznalosti k neúplné znalosti a od ní k znalosti úplnější. Je to
způsobeno řadou příčin, které jsou zahrnuty v zvláštnostech procesu poznání kriminalisticky
relevantní události. Tyto zvláštností a některé další faktory procesu poznání trestného činu
mohou do určité míry ztěžovat získání pravdivého obrazu o poznávaném trestném činu nebo
jeho komponentech. Kriminalistickým zkoumáním se rozumí jak smyslové, tak racionální
poznávání. Postupy, pravidla a doporučení ke zkoumání objektů jsou zevšeobecněným výrazem
praxe těchto zkoumání, stejně jako teoretické postuláty aprobované praxi.
Při pojednání o metodách kriminalistických vědeckých bádání Bělkin (1987, s. 87) uvádí, že
základem systému metodologie kriminalistiky jsou: a) obecné vědecké metody, b) speciální
metody vědy. Současně zdůvodňuje, že je nutné rozlišovat (1) metody kriminalistiky jako vědy
a (2) metody kriminalistické praxe v procesu odhalování a vyšetřování trestných činů.
2. Metody kriminalistické vědy
R.S.Bělkin (1987, s. 90-91) rozeznává obecné a speciální vědecké metody kriminalistky. Tyto
obecné metody v systému kriminalistických metod se svou gnoseologickou podstatou neliší od
obecných metod jiných věd, vyznačuji se však určitými zvláštnostmi, které závisí na
zákonitostech, které tvoří předmět kriminalistické vědy. Speciální metody kriminalistické vědy
jsou zaměřené pouze na zákonitosti konkrétní vědy, tedy na předmět kriminalistické vědy. Dále
uvádí, že speciální metody kriminalistiky se rozdělují na ty, které jsou výlučným produktem
kriminalistiky pro zkoumání jejích vlastních objektů objektivní reality (událost trestného činu,
její mechanismus, jednotlivé druhy stop apod.) a na speciální metody jiných věd, využívaných
kriminalistikou.
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a) Vlastní kriminalistické metody jsou tvořeny:
- skupinou technických metod kriminalistiky (různé metody vyhledávání, fixace,
dokumentace a zkoumání kriminalistických stop jednotlivých druhů trestných
činů), které jsou tvůrčí kriminalistickou aplikaci speciálních metod jiných vědních
oborů,
- strukturální kriminalistické metody, jimiž se vytvářejí určité funkční systémy,
s konkrétní mírou celistvosti, např. systém plánování vyšetřování, systém
taktických postupů při pátrání po horké stopě, systémy sběru, shromažďování a
hodnocení informací o trestném činu, způsobu páchání a jeho komponentách, pro
formulaci a prověrku vyšetřovacích verzí apod.
b) Speciální metody jiných věd:
- nejčastěji se v kriminalistické vědě využívají metody fyzikální, chemické,
biologické, sociologické, statistické, antropologické, a některé novodobé metody:
biomechanické, kybernetické aj.
Pro potřeby rozvoje poznatkového potenciálu kriminalistické vědy je nezbytné taky zkoumat
možností rozvoje její metodologie (metod, metodik, prostředků, postupů a operací). Uvádí, že
rozvoj kriminalistiky je doprovázen zdokonalováním všech jejích metod, zejména však jejich
speciálních metod (vlastních i jiných vědních oborů). Lze uvést tyto směry rozpracování těchto
metod (Bělkin, 1987(a), s. 89):
1. na základě již existujících metod kriminalistiky nebo jiných věd, které jsou
kriminalistkou tvořivě aplikovány,
2. na základě analýzy procesu zkoumání, který vedl k novým poznatkům,
3. na základě stanoveného cíle, kterého není možno dosáhnout stávajícím systémem
kriminalistických metod.
3. Metody kriminalistické praxe
V první řadě R. S. Bělkin (1987, s. 90-91) prezentuje, že je nutné rozlišovat metody
kriminalistické vědy a metody praxe odhalování a vyšetřování trestných činů. Důvodem je
skutečnost, že praktická činnost orgánů činných v trestním řízení, soudce, znalců a znaleckých
institucí, se liší svým obsahem, cíli, prostředky, podmínkami a objekty od vědeckého bádání
v rámci kriminalistické vědy. Největší rozdíl mezi těmito metodami vědy a praxe lze
zaznamenat u speciálních kriminalistických metod poznání.
V první řadě uvádí, že je nutné rozlišovat metody kriminalistické vědy a metody praxe
odhalování a vyšetřování trestných činů. Důvodem je skutečnost, že praktická činnost orgánů
činných v trestním řízení, soudce, znalců a znaleckých institucí, se liší svým obsahem, cíli,
prostředky, podmínkami a objekty od vědeckého bádání v rámci kriminalistické vědy. V obou
případech, tedy ve vědě i praxi se však mohou používat metody poznání, jejichž gnoseologická
podstata je stejná, nezávislá na podmínkách aplikace této metody. Největší rozdíl mezi těmito
metodami vědy a praxe lze zaznamenat u speciálních kriminalistických metod poznání. Tyto
rozdíly jsou způsobeny formou aplikace těchto metod, postavením subjektu, který je používá,
podmínkami a zvláštnosti procesu poznávání a charakterem objektů poznání.
V naznačených souvislostech jsou uváděná obecná kriminalistická a trestně procesní kritéria
hodnocení existujících a nově vznikajících metod kriminalistické vědy (pořadí podle
významnosti kritérií):
a) přípustnost metody (v kriminalistické vědě, ale zejména v oblasti kriminalistické
praktické činnosti),
b) vědeckost metody,
c) jednoduchost a spolehlivost (v stanovených mezích získání vědeckého poznatku)
d) bezpečnost metody,
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e) efektivnost a ekonomičnost metody (Srov. Bělkin, 1987(a), s. 90-91).
Systémy výchozích faktických údajů, verze, modely aj. fakta vyšetřované události jsou
nejdůležitějšími kriminalistickými objekty, které si vyžádali rozpracování adekvátního
metodologického instrumentária, které je v kriminalistice průběžně obohacováno, např. formou
identifikaci systémů a biometrickou identifikací v kriminalistice. Metodami kriminalistické
praxe rozumíme metody, které používají kriminalisté v jejich v procesu vyšetřování a
dokazování trestné činnosti. Jejich posláním je využívání těchto poznatků při řešení
konkrétních úkolů kriminalistické praxe.
Podle Koldina a Schuricha, již v klasifikaci Ejsmana (1967, 1971) se uvádějí tyto typy
objektivních souvislosti v kriminalistických systémech:
1. genetická souvislost, která existuje mezi příčinou a následkem,
2. funkcionální souvislost mezi vzájemně závislými procesy,
3. objemová souvislost mezi objekty, patřícími do jedné skupiny, třídy,
4. substancionální souvislost mezi vlastnostmi objektu a objektem samotným,
5. souvislost přetváření, transformace mezi originálem a kopií
6. prostorově (lokační) a časové (chronologické) souvislosti (Chmyrov 1979),
7. smíšená souvislost, jako výsledek různých kombinací předchozích souvislosti
(Porada, 1987).
Jako příklady je možné uvést (Porada, 1987) např. genetickou souvislost mezi způsobem
páchání trestného činu a vznikem kriminalistických stop, funkcionální souvislost např. při
zkoumání funkčních a dynamických znaků člověka, objemová souvislost, jako výsledek
interakce objekt-prostředí při vzniku objemové stopy, kdy hloubka vtisku po mechanickém
působení objektů identifikace, je výsledkem relace působící síly a tvrdosti materiálu, který
stopu přijímá, souvislost přetváření, transformace mezi identifikačními vlastnostmi a jejich
odrazy ve stopě a samozřejmě možná kombinace uváděných příkladů, např. genetické
souvislosti a souvislosti přetváření, transformace mezi originálem a kopii apod.
Uvedené typy souvislosti a zákonitostí se zkoumají obecnými i speciálními kriminalistickými
metodami, tedy pozorováním, měřením, srovnáváním, experimentováním, instrumentálně
analytickými, statistickými a jinými kvalitativními a kvantitativními metodami zkoumání.
4. Současné přístupy na pojetí kriminalistické teorie, metody a metodologii
Proces konstituování a rozvoje policejních (bezpečnostních věd) na základě metodologie
praktických věd a metodologie „kriminalistiky chápané rovněž jako praktické, aplikované
vědy, povolané uspokojovat potřeby praxe“. R. S. Bělkin (1987, s. 84) např. v oblasti
kriminalistických činnosti v praxi orgánů činných v trestním řízení, kriminalistických
expertizách apod. umožňují nově zkoumat strukturu, logiku a formy vědeckého poznání
v kriminalistice a zohlednit i nové poznatky metodologie praktických věd pro potřeby poznání
předmětu vědy i objektů zkoumání v kriminalistické praxi.
Proto na závěr diskuse o vývoji názorů a přístupů na pojetí teorie, metodologie a systému metod
kriminalistiky uvádíme klasifikaci metod kriminalistické vědy a kriminalistické praxe
v souladu s rozpracovanou metodologii policejních (bezpečnostních) věd, které stejně jako
kriminalistiku považujeme za vědy praktické. Předběžně navrhujeme a zdůvodňujeme toto
dělení (Porada, Holcr a kol. 2011, Holcr, Porada a kol 2011):
Metody kriminalistiky jako vědního oboru
Jedním z obligatorních komponentů kriminalistiky jako plnohodnotného vědního oboru je
systém metodologie a metod, které používá při zkoumání svého předmětu. Přičemž různorodost
fenoménů zkoumaných kriminalistikou předpokládá využívání metodologie (a systému metod)
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věd fundamentálních, ale také věd praktických. Zvolíme-li za kritérium klasifikace metod
kriminalistiky odpověď na otázku „co je prioritním cílem zkoumání“, potom můžeme její
metody roztřídit na:
a) metody věd fundamentálních, používané při získávání nových teoretických a
aplikovaných poznatků, při budování vědeckých teorií;
b) metody věd praktických, používaných při získávání nových praktických
poznatků, nových pravidel praktické činnosti a optimalizaci již existujících, jakož
i vyvíjení nových typových projektů (metodik), resp. optimalizování již
existujících).
Metody kriminalistiky jako vědního oboru jsou tedy používané při získávání nových poznatků
teoretických (jako komponentů teorií, jejich principů, zákonitostí apod.), aplikovaných (např.
metod aplikovaných v procesu kriminalistické identifikace) a praktických (např. nových
metodik odhalování, vyšetřování a prevence kriminality). Posláním metod kriminalistiky jako
vědního oboru je získat vědecké poznatky.
Metody kriminalistické praxe
Metodami kriminalistické praxe rozumíme metody (postupy), které používají kriminalisté
v jejich každodenní práci. Jejich posláním tedy není získávání vědeckých poznatků, ale naopak,
využívání těchto poznatků při řešení konkrétních praktických úkolů. Metody kriminalistické
praxe chápeme jako postupy, které používají pracovnicí kriminalistické a právní praxe,
v průběhu činnosti policie, orgánů činných v trestním řízení a znalců při realizaci procesu
odhalování a vyšetřování trestných činů a při zkoumání stop. Jsou: využívané v procesu
realizace procesu odhalování a vyšetřování trestných činů, v procesu kriminalistické
identifikace a v procesu vyhledávání, shromažďování, zkoumání a využívání stop. Pro další
činnost jiných orgánů činných v trestním řízení, popřípadě pro postup jiných osob a orgánů
v tomto řízení a institucí jsou potom poskytované výsledky této praktické činnosti.
Metody kriminalistické praxe neslouží primárně vědeckému poznání, ale řešení konkrétních
úloh kriminalistické praxe (odhalování, identifikace, zkoumání a využívání stop). Vědecké
poznání je zde jenom prostředkem, nikoliv jeho cílem. Produktem (výstupem) kriminalistické
praxe jsou konkrétní poznatky o předmětném trestném činu nebo o jiné konkrétní
kriminalisticky relevantní události. Produkt má konkrétní charakter, je řešením konkrétní
(jedinečné) praktické úlohy.
Naše pojetí metodologického instrumentária kriminalistiky jako vědního oboru a
kriminalistické praxe tedy jednak navazuje na koncepce vzpomenuté výše, které současně
rozšiřuje o metody používané ve vědách praktických, tedy vědách o projektování činností.
Pojetím kriminalistiky jako vědy praktické se také posilňuje její vztah ke konstitujícím se
vědám policejním či bezpečnostním.
5. Charakteristika současného stavu rozvoje kriminalistické vědy
Nastíníme-li stručnou charakteristiku současného stavu rozvoje kriminalistické vědy, můžeme
bez hlubšího zdůvodnění následujících tezi konstatovat, že se zvyšuje potřeba nových
vědeckých poznatků, jak v oblasti teorie, tak kriminalistické praxe. Nové dimenze
kriminalistické praxe, vyžadují efektivní transfer vědeckých poznatků.
Transfer je aktualizovaný a dynamizovaný zejména těmito potřebami:
 potřeba adekvátně a včas reagovat na měnící se podmínky ve vývoji kriminalistické
(vyšetřovací) situace,
 potřeba v reálném čase identifikovat a řešit rozpory mezi dynamicky se měnící
kriminalistickou situaci a relativně stabilními přístupy jejího řešení,
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potřeba rychleji a důsledněji překonávat gnoseologické, metodologické, personální,
sociální, kriminalisticko-policejní a jiné odborné překážky, které vznikají v transferu
vědeckých poznatků.

Transfer vědeckých poznatků je ovlivňován:
 úrovní současného stavu a rozvoje kriminalistiky na národní a mezinárodní úrovni,
 úrovní a stupněm institucionálního, tj. materiálního, personálního a finančního
zabezpečení kriminalistiky,
 připraveností vědeckého společenství kriminalistiky poskytovat praxi využitelné
vědecké poznatky,
 připraveností subjektů kriminalistické, znalecké a soudní praxe využívat vědecké
poznatky v procesu odhalování a vyšetřování trestné činnosti.
Uvedené konstatování umocňuje význam jak teoretiků, ale i subjektů transformace vědeckých
poznatků do bezpečnostní praxe. Z pohledu funkce kriminalistických teorií můžeme
podtrhnout, zdůraznit, že vědecké teorie nejsou samoúčelné, ale stávají se obsahem vědeckých
metod, které slouží rozvoji samotné teorie, ale jsou i konceptuálním rámcem rozvoje řešení
problémů kriminalistické praxe.
Poděkování:
Příspěvek vzniknul v rámci projektu Zkoumání kriminalistických stop, podpořeného
z prostředků institucionální podpory.
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KRIMINALISTICKÉ A TECHNICKÉ ASPEKTY OCHRANY
IDENTIFIKAČNÍCH ŠTÍTKŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL
PETRA KOLITSCHOVÁ, JAROSLAV KERBIC, ROMAN RAK
Abstrakt:
Příspěvek se zabývá problematikou identifikace vozidla, zejména rozmanitými identifikačními
štítky (homologačními, datovými, typovými, štítky výbav, sekundárními identifikačními
štítky), jejich historií a zabezpečením různými ochrannými prvky (mikrotextem, opticky
variabilními prvky (OVP203), prvky viditelnými pouze v ultrafialovém světle apod.) proti jejich
padělání či pozměňování.
Klíčová slova:
Identifikace vozidla, identifikační štítek, homologační štítek, ochranné prvky, mikrotext, UV
prvky, opticky variabilní prvky
Abstract:
The paper discusses the problems of vehicle identification, especially the assorted identification
labels (homologation, data, type, equipment labels, secondary identification labels), their
history and security using various security elements (micro-text, optical variable elements
(OVE204), elements that are visible only under ultraviolet light, etc.) against forging or
alteration.
Keywords:
Vehicle identification, identification label, homologation label, security elements, micro-text,
UV elements, optical variable elements
Úvod
Spolu s technickým vývojem samotných vozidel dochází i k vývoji v oblasti zabezpečení a
ochrany jejich identifikačních znaků. Cílem je zabránit falšování a pozměňování identity
vozidla, které je typické pro všechny aktivity spojené se snahou skrýt skutečnou identitu vozidla
pocházejícího ze spekulativní nebo trestné činnosti; a to z nejrůznějších důvodů.
Změny ze strany výrobce v identifikačních znacích můžeme zaznamenat jak při ochraně
samotného klíčového identifikátoru VIN (Vehicle Identification Number), tak i při ochraně
nejrůznějších štítků na vozidle, které v sobě nesou kromě jiných (významných) informací i
informace o identitě vozidla nebo informace o technických či administrativních
charakteristikách, úzce spojených s konkrétním typem vozidla. Na základě těchto informací je
pak možné vozidlo identifikovat, a to druhově (typově) nebo individuálně. Známe-li způsob
primární výroby identifikačních markantů (štítků, nálepek, „ražených“ sériových
identifikačních čísel apod.), včetně jejich ochranných prvků, můžeme kvalifikovaně vyjadřovat
názory o jejich originalitě nebo o případném padělání či pozměňování.
Historie a současnost
Technologický způsob provedení identifikačních znaků vozidla se vyvíjel (a dále vyvíjí).
Způsob provedení (výroby) identifikátorů je především ovlivněn:
203
204

V angličtině OVE – Optical Variable Element(s)
OVE – Optical Variable Element(s)
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bezpečnostními požadavky na trvanlivost a neměnnost (nezaměnitelnost)
identifikačních znaků;
 umístěním na vozidle;
 výrobními technologiemi (včetně ochranných prvků);
 používaným materiálem a jeho vlastnostmi;
 cenou;
 možností automatického zpracování, technologiemi rychlého prověřování originálnosti
identifikačních znaků v průběhu rozmanitých kontrol;
 dostupností těchto technologií odborným pracovištím;
 estetičností;
Historicky prvním materiálem používaným při identifikaci vozidel byl kov, pak papír, umělé
hmoty, sklo a v posledním desetiletí také digitální prostředí (identifikační a informační znaky
jsou ukládány do elektrotechnických prvků (pamětí), které jsou součástí vozidla).

Obr. 1: Ukázka kovového identifikačního štítku (vpravo), nacházejícího se v místě označeném
„2“ (snímek vlevo). Zdroj Roman Rak.
Ochranné prvky identifikátorů – VIN na karosérii vozidla
Identifikační znaky vozidla se v minulosti realizovaly zejména u identifikátoru VIN pomocí
ražby či gravírování. Z hlediska zabezpečení identifikátorů VIN zapracovaných přímo do
karosérie vozidla se pro jejich zabezpečení proti padělání či pozměňování realizovalo
 technologií výroby;
 fontem (tvarem) písma;
 rozměry písma;
 vzdálenostmi mezi tzv. delimitery (hraničními, oddělovacími znaky) VIN;
 tvarem, podobou delimiterů;
 ochranným lakem;
 ochrannými přelepy;
 skrytými umístěními identifikátorů.
Podle mezinárodních norem musí být VINem označena samonosná karosérie nebo rám vozidla
tak, aby se VIN stal jejími neoddělitelnými částmi. VIN se tedy razí nebo gravíruje přímo do
kovu.
Podle mezinárodních norem musí výrobce umístit před a za VIN oddělující znak, tzv. delimiter.
Jeho vzhled, tvar, způsob ražby je sám o sobě ochranným prvkem, ale i rozteč středů mezi
těmito delimitery (kde jsou umístěny významové hodnoty – znaky, tedy číslice a písmena) je u
většiny výrobců pevně daná, např. 100 mm.
Z hlediska povrchových úprav jsou pak různé přístupy, které mohou padělatelům VINu
ztěžovat proces padělání. VIN se může např. gravírovat přes finální povrchovou úpravu (takže
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je vidět kovový vzhled číslic a písmen v plechu), nebo naopak po vyražení či gravírování
přestříkávat různými vrstvami laku, včetně např. i poslední vrstvy průhledného, ochranného
laku, jež chrání metalické barvy. Toto záleží na výrobci. V mnoha případech (obvykle německé
automobilky) přes VIN lepí transparentní fólii, jež chrání VIN před korozí, ale zároveň má
vlastnost ochranného prvku proti padělání či napodobování.
VINem mohou být označovány různé díly karosérie i komponenty vozidla, některé z nich
mohou mít charakter utajení místa jejich umístění před laickou veřejností.
Ochranné prvky identifikátorů – kovové štítky
U homologačních a datových (typových) štítků se používala v minulosti technologie kovových
štítků (obvykle hliníkových), umístěných v motorovém prostoru a přichycených pomocí nýtů,
které mohly mít základní ochranný prvek – neobvyklé provedení hlavy nýtu ozdobný
způsobem, obsahujícím např. název výrobce, logo apod.
Díky neestetickému vzhledu kovových štítků, i jejich způsobu uchycení k vozidlu, se tyto
kovové štítky umisťovaly obvykle do motorového prostoru. Kovové štítky samy o sobě neměly
žádné ochranné prvky a byly lehce padělatelné, resp. existuje velké množství soukromých
firem, které za úplatu dokáží vyrobit štítek jakéhokoliv výrobce pro jakýkoliv model vozidla.
V současné době se kovové identifikační štítky používají už jen minimálně u některých
japonských značek (např. Mitsubishi). Byly vystřídány samolepícími nálepkami.
Výhody samolepících identifikačních nálepek
Identifikační, informační nálepky vyhotovené v samolepícím provedení, mají oproti kovovým
štítkům řadu výhod:
 jsou slabší;
 jsou lehčí;
 jsou levnější;
 lze je vyrábět v různých tvarech a barevném provedení;
 jsou estetičtější;
 lze je umístit kamkoliv;
 lze je umístit ve velkém počtu na vozidlo;
 lépe se ukrývají;
 ve stejném materiálovém zpracování (včetně ochranných znaků) lze vyrobit více
různých druhů identifikátorů pro jeden typ vozidla;
 nálepky lze vyrábět i s využitím samodestruktivních technologií, zabraňujících nálepku
sejmout a přenést na jiné vozidlo;
 nálepku lze vyrobit s různými ochrannými prvky, zabraňující její pozměňování či
padělání;
Moderní homologační, typové či datové nebo informační štítky na vozidlech v podobě
samolepicích nálepek lze vyrábět s různými ochrannými prvky ve velmi vysoké kvalitě,
zabraňující jejich padělání či pozměňování.
Obecně platí, čím je vozidlo dražší, tj. vyšší třídy, tedy vyráběné i v menších sériích než vozy
střední a nižší třídy, tím je věnována i vyšší pozornost jeho ochraně před různými formami
automobilové kriminality. Identifikační štítky pak obsahují více ochranných prvků. Z hlediska
výrobních nákladů jsou tyto štítky pak pochopitelně ale i nepatrně dražší.
Různí výrobci zabezpečují identifikační štítky různými ochrannými prvky, využívající různé
technologie či principy ochrany. U vozidel nižších tříd, vyráběných ve velkých sériích z důvodu
potřeby nižších nákladů mohou být z pohledu výrobce vozidla nižší požadavky na zabezpečení
ochrany identifikačních štítků. Jaká ochrana proti padělání či pozměňování různých
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identifikačních štítků bude použita pak výhradně záleží na politice a prioritách výrobce daného
typu vozidla.
Ochranné prvky samolepících identifikátorů vozidel
Z pohledu tvorby a zajištění ochranných prvků a přístupů k identifikačním štítkům pak můžeme
tyto členit na:
 samodestrukční nálepky;
 opticky variabilní prvky (OVP);
 mikrotexty;
 UV ochranné prvky;
 ochranné transparentní přelepové fólie;
 logické, informační vazby;

Obr. 2: V pravé části snímku vidíme samodestrukční linie, ve kterých se homologační štítek
trhá při pokusu o jeho přenesení na jiné vozidlo. Zdroj Roman Rak.
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Samodestrukční nálepky
Identifikační, typový či informační štítek je vyroben tak, aby byl odolný proti působení sil, které
vznikají při běžném provozu a údržbě vozidla, jako je např. mytí apod. Zároveň je navržen tak,
aby jej nebylo možné zneužít na jiném vozidle. V praxi to znamená, že štítek (v podobě
nálepky) je samodestruktivní a při pokusu jej přenést na jiné místo (zpravidla na jiné vozidlo)
se trhá, deformuje, takže se sám působením sil člověka zničí (potrhá). Na nepoškozeném
identifikačním štítku (obvykle dnes v podobě nálepky) lze při bočním osvětlení velmi často
pozorovat struktury v podobě šestistěnů (připomínající medové plástve) nebo vlnek. Podél
těchto křivek pak dochází k odtrhávání jednotlivých částí identifikátorů. Zároveň po obvodu
štítku (nálepky) můžeme vidět nastřižené kraje, které rovněž fungují jako počátky
samodestruktivních linií.
Opticky variabilní prvky (OVP205)
Opticky variabilní prvky jsou obecně ochranné obrazce, loga výrobců, nebo na první pohled
zcela neviditelné texty, které lze spatřit jen pod určitým úhlem dopadajícího světla na
identifikační nálepku v místech výskytu opticky variabilních prvků. Opticky variabilní prvky
mají různé velikosti a mohou být kombinovány s mikrotexty, umístěnými do jednotlivých
obrazců OVP (do loga výrobce, textového názvu výrobce apod.)

Obr. 3: Ukázka opticky variabilního prvku – logo Hyundai, které je viditelné jen pod určitým
úhlem dopadajícího světla. V logu (pravá nožička písmena H) je zároveň použit ochranný
prvek „mikrotext“, ve kterém je napsáno slovo „Hyundai“. Zdroj Roman Rak.
Mikrotexty
Mikrotexty jsou vyhotoveny velmi malým písmem na hranici čitelnosti. Jsou ostře tištěné a
ještě dobře čitelné. Na druhé straně je mikrotext vyhotoven takovým způsobem, že jej není
triviální kopírovat (aniž by se text neznehodnotil – např. slil či rozmazal) nebo tisknout méně
kvalitními tiskovými technikami. Mikrotext bývá umístěn jako podkladový text identifikační
nálepky, nebo po obvodech nálepky či je umisťován do obrazců různých prvků – do loga
výrobce, jeho názvu apod.

205

OVE – Optical Variable Element(s)
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UV ochranné prvky
Skryté ochranné prvky, viditelné v ultrafialovém světle (UV) se začaly používat přibližně před
deseti lety. Při prověřování vozidel, přejíždějících nyní už jen pomyslné vnitřní hranice
jednotlivých zemí EU, je používají zejména složky cizinecké policie, které především
kontrolují cestovní doklady osádek vozidel. Pro ověřování pravosti dokladů se používají i UV
lampy, a tak není pak již složité zkontrolovat současně i pravost/originálnost identifikačních
štítků; a tím kontrolu rozšířit i na vozidlo.
UV ochranné prvky jsou zhotovovány pro zobrazení UV světlem o vlnové délce 365 nm.
Ochranné prvky jsou různorodé, v závislosti na požadavcích a zvycích výrobce. V UV světle
se obvykle realizují tyto grafické či textové prvky:
 obvodové linie štítků;
 texty uvnitř štítků, nesoucí informace o vozidle (štítek je celý čitelný v denním bílém a
i UV světle);
 názvy výrobce;
 logo výrobce;
 optické variabilní prvky (OVP) jsou zároveň čitelné i v UV světle;
 různé tečky, čárky, speciální znaky, které na první pohled vypadají jako tiskové chyby,
šum při výrobě nálepky.
UV ochranné prvky jsou typické pro francouzské, německé a japonské výrobce, zejména pak u
dražších, luxusnějších vozidel střední a vyšší třídy.

Obr. 4: Ukázka ochranného transparentního přelepu přes bílý homologační štítek. Po okrajích
transparentní fólie je v UV světle patrný nápis RENAULT po celém obvodu nálepky. Zároveň
můžeme spatřit trojúhelníkové „nářezy“, jež způsobují destrukci štítku v místě jejich výskytu
při pokusu přenést štítek na jiné vozidlo. Zdroj Roman Rak.
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Francouzští výrobci s oblibou používají transparentní fólie, které jsou přelepovány přes
homologační štítky. Tento přístup má dva důvody: transparentní přelep chrání homologační
štítek. Takto se to jeví na první pohled. Ve skutečnosti v obvodové části, která nezasahuje
opticky do homologačního štítku, nalezneme ochranné UV prvky.
U koncernu TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) to jsou pak loga, názvy továrních
značek, nebo texty („TPCA“„SN“ apod.). Zajímavé je, že u některých modelů to je logo/název
jednoho výrobce, u jiných zase loga/názvy dvou výrobců, jež jsou uváděny společně. Tento
postup je závislý na tom, v jakém výrobním závodě je vozidlo vyráběno nebo zda se daný model
prodává pod různými obchodními názvy (dvou či více továrních značek – Peugeot, Citroen,
DSA). Může se totiž jednat o technicky stejný typ vozidla, ale nesoucí jiné obchodní označení
– (např. dvojice modelů značky Peugeot Boxer-Citroen Jumper).
Podobně nás nesmí překvapit ani UV ochranný text „Nissan“ na nálepce vozidla Renault,
protože se primárně jedná o model/typ vozidla, konstrukčně navržený Nissanem pro jeho
vozidla a následně vyráběné pod tovární značkou Renault (i pod jiným obchodním názvem);
nebo vozidlo Renault, vyráběné ve výrobním závodu Nissanu. V posledních letech se poměrně
často setkáváme s různými formami spolupráce různých továrních značek v globálním
prostředí za účelem přežití. Vznikají tak různé uskupení výrobců, koncerny apod., což se
projevuje i do identifikace vozidel v podobě přenášených standardů, zvyklostí apod.
Ochranné transparentní přelepové fólie
Ochranné, transparentní fólie mají obecně dvojí využití.
Primárně chrání identifikátor (VIN, homologační štítek) vozidla před průnikem vody, korozí,
fyzickým či chemickým poškozením, znečištěním apod. Tyto průhledné přelepy jsou vyrobeny
tak, aby plnily i ochrannou funkci proti padělání či pozměňování samotného
identifikátoru. Mohou být vyrobeny v samodestruktivním provedení, či z průhledného
materiálu, který se špatně napodobuje jeho vlastnostmi, tvarem (obvodovými křivkami,
zaoblením hran, tloušťkou, přilnavostí apod.).
Transparentní ochranné přelepy obsahují u některých továrních značek (zejména francouzských
a německých výrobců) skryté obrazce, linie či texty, viditelné pouze v UV spektru (zpravidla o
vlnové délce 365 nm, jež je standardně používána v lampách pro kontrolu dokladů a
bankovek/cenin).
Většina transparentních přelepů časem ztrácí své plastické a optické vlastnosti, tvrdnou, stávají
se křehkými, mohou žloutnout, podobně jako fotografie, zpracovávané klasickou mokrou
cestou. Pokud víme (máme referenční databázi), že identifikátor má mít přelep a ochranné
prvky, a něco z tohoto absentuje, máme jasný signál, že se s identifikací vozidla nějak
manipulovalo.
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Obr. 5: Ukázka ochranného transparentního přelepu vyraženého identifikátoru VIN u vozidla
Range Rover. Zdroj Roman Rak.
Transparentní fólie, přelepované přes identifikační, zejména homologační štítky kromě
ochranné funkce před mechanickým poškozením a ochranné funkce pomocí UV prvků obsahují
i možnost ochrany štítku před jeho neoprávněným přenesením na jiné vozidlo. Ochranná,
transparentní přelepová fólie je pak samodestruktivní. Můžeme to poznat podle toho, že po
obvodu ochranné transparentní fólie jsou trojúhelníkové výřezy. V těchto místech se pak fólie
při pokusu o sejmutí trhá a ničí.
Logické a informační znaky
Na homologačních, identifikačních, datových a typových štítcích motorových vozidel můžeme
nalézt velké množství rozmanitých kódů (alfanumerických sekvencí), které jsou informačně
vztaženy ke konkrétním charakteristikám vyrobeného vozidla (jeho barvě, typu či výkonu
motoru, převodovky, provedení, k jednotlivým komponentům jeho výbavy – dvouzónové
klimatizace, audiosystému, homologovanému typu apod.). Jestliže tyto identifikační znaky
neoprávněně a bezmyšlenkovitě pachatel měnící identitu vozidla přenese na vozidlo jiné, poruší
logickou harmonii mezi charakteristikami vozidla a charakteristikami na štítcích, které by měly
odpovídat skutečnému stavu vozidla. Na základě znalosti obsahu a způsobu provedení
identifikačních štítků pak můžeme neoprávněnou manipulaci odhalit.
Závěr
Abychom účinně dokázali rozpoznávat padělané či pozměněné identifikátory, homologační či
typové nebo datové štítky, měli bychom mít k dispozici referenční databázi originálních vzorů.
Při systematické kontrole pak vycházíme z výše uvedeného poznatkového fondu, znalostí
typických přístupů jednotlivých výrobců vozidel a našich minulých praktických činností.
Přístupy výrobců k identifikaci vozidla, technologie, materiály apod. se dnes obvykle mění
v časové periodě 3-5 let, a pak jsou zpravidla shodné, typické pro vozidla konkrétní třídy –
např. homologační štítek, typový a datový štítek, VIN pod sklem – jsou vyráběny ze shodného
předtištěného materiálu) apod.
Poděkování:
Příspěvek vzniknul v rámci projektu Zkoumání kriminalistických stop, podpořeného
z prostředků institucionální podpory.
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KRIMINALISTICKÉ A TECHNICKÉ ASPEKTY UMÍSTĚNÍ VIN
MOTOROVÝCH VOZIDEL
PETRA KOLITSCHOVÁ, JAROSLAV KERBIC, ROMAN RAK
Abstrakt:
Vehicle Identification Number (VIN) je jednoznačný, celosvětově unikátní identifikátor
vozidla. Příspěvek popisuje zásady jeho umístění na vozidle, způsob jeho vyhotovení (výroby)
a v neposlední řadě i ochrany před negativními faktory tak, aby zůstala zachována jeho
identifikační hodnota a zároveň aby proces identifikační kontroly vozidla byl jednoznačný,
rychlý a efektivní. V textu jsou rozebrány různé pohledy na VIN ze zorného úhlu výrobců
vozidel, administrativně-správních orgánů (využívajících identifikaci vozidla v celonárodních
registrech vozidel) a orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování a dokazování
automobilové kriminality.
Klíčová slova:
Umístění, výroba, ochrana, VIN, Vehicle Identification Number, originalita vozidla
Abstract:
Vehicle Identification Number (VIN) is a worldwide unique vehicle identifier. The paper
describes the principles of its location on the vehicle, the way it is produced and, last but not
least, the protection against the negative factors so that its identification value is preserved and
that the vehicle identification process is clear, fast and efficient. Various views of the VIN from
the perspective of vehicle manufacturers, administrative authorities (using vehicle
identification in national vehicle registers) and law enforcement bodies in investigating and
proving automotive crime are discussed in the text.
Keywords:
Location, Production, Protection, VIN, Vehicle Identification Number, Vehicle originality
Úvod
Základním identifikátorem vozidla v automobilové, policejní, forenzní i administrativně
správní praxi (registrace vozidel a její využití pro účely státní správy) je VIN (Vehicle
Identification Number), který je definován v mezinárodních normách. VIN je celosvětově
unikátní, neopakovatelný identifikátor, jedinečný pro každé vyrobené vozidlo.
Aby bylo možné odcizené nebo jinak závadové vozidlo znovu zaevidovat, aniž by bylo
odhaleno při kontrolách v policejním informačním systému i národním či mezinárodním206
registru vozidel, pachatel musí skrýt (zaměnit) původní identifikátor VIN odcizeného vozidla.
Tuto skutečnost znají profesionální zloději i výrobci motorových vozidel. Výrobci různými
technologiemi, umístěním VIN na různých a různě přístupných částech vozidel maximálně
stěžují proces nelegální změny, výměny VIN. Aby jejich snahy byly účinné, musí ale zároveň
existovat efektivní kontroly originálnosti VIN ze strany státních a profesionálních institucí, ke
kterým patří znalost umístění VIN a způsob realizace VIN pro různé modely vozidel, včetně
jeho zabezpečení různými ochrannými prvky.

206

V měřítku EU pomocí technologie EUCARIS (European Car and Driving Licence Information System).
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Obr. 1: Standardní umístění VIN v motorovém prostoru vozidla Bentley Continental GT. VIN
je lehce vizuálně přístupný (vpravo od číslice „2“). Zdroj Roman Rak.
Historie a současnost
Identifikátor VIN (Vehicle Identification Number) se v praxi reálně, povinně, celosvětově
používá od roku 1986. Pojem VIN je v praxi ale znám již z dvacátých let minulého století, kdy
jej používali někteří němečtí výrobci vozidel.
VIN má být podle příslušných norem na vozidle realizován:
- v takové části vozidla, která je primárně neoddělitelná od základního celku
vozidla. V případě samonosných karosérií to je tedy samotný skelet karosérie a VIN
by neměl být např. vyznačen v dílu, jako je blatník či jiná vyměnitelná součást (která
se mění v případě poškození vozidla). V případě rámových konstrukcí vozidel
(obvykle u terénních vozidel – Toyota Hilux, VW Amarok apod., nákladních vozidel
obecně) je VINem označován rám karosérie (obvykle vzadu u zadního kola). Ze
základní myšlenky „neoddělitelnosti identifikátoru VIN od základního celku vozidla
vyplývá přímo i technologie jeho vyhotovení. Identifikátor VIN nemůže být nijak
nanýtován, nalepen, nastříkán apod. na kov (nebyl by neoddělitelný), ale je vyhotoven
technologií, která bezprostředně, objemově, plasticky zasahuje do integrity kovu –
tedy je vyražen, vybroušen, gravírován přímo do materiálu kovu, čímž po sobě
zanechává neopakovatelné identifikační stopy i z hlediska způsobu jeho vytvoření.
Jinými slovy – technologie vyhotovení VIN do kovu vozidla má destruktivní
charakter.
- Tak, aby byl dobře dostupný (přístupný, viditelný). Z hlediska dostupnosti
identifikátoru VIN rozlišujeme přímou, vizuální dostupnost pouhým zrakem nebo
dostupnost po jednoduchém odstranění určitých zákryvných částí, dílů vozidla
atd., které lze snadno odklonit, otevřít, odehnout, posunout, otočit apod., takže VIN
je i pak jednoduše vizuálně pozorovatelný, aniž bychom pro zpřístupnění potřebovali
nějaké specializované znalosti či dovednosti. Jednoduchý zákryv VIN mívá důvody
v estetice (VIN není např. přímo vidět v interiéru, podlaze vozidla mezi nohami
spolujezdce), nebo v ochraně identifikátoru (před znečištěním, poničením, přístupem
vody, korozí apod.). Jiní výrobci realizují umístění VIN na vozidle tak, že je nutné
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nejprve odstranit některé díly, součásti vozidla a k tomuto je nutné použít buď
specializovaných nástrojů, nebo speciálně školených osob (např. sejmutí stěračů
čelních skel speciálními klíči, aby tak bylo možné odmontovat plastový kryt, pod
kterým je identifikátor fyzicky umístěn). Hovoříme pak o dostupnosti identifikátoru
pomocí profesionálního zásahu. Tento postup v určitém smyslu ale popírá myšlenku
dobré přístupnosti VIN, nezbytné pro orientační identifikaci vozidla, pokud nevíme,
kde ukrytý VIN pod díly či součástkami vozidla vůbec hledat.
-

Obr. 2: Ukázka těžko přístupného VIN u vozidla Honda Civic. Aby byl identifikátor
vizuálně přístupný, musí dojít k odborné demontáži plastových dílů. Zdroj Roman Rak.
-

-

Tak, aby byl dobře čitelný. Z tohoto důvodu dle příslušných norem musí být font
písma VIN minimálně 6 mm vysoký, abychom jej dokázali přečíst lidským zrakem
bez použití optických přístrojů. Poměrně problematickou otázkou je dobrá čitelnost
identifikátoru v čase. Nejde totiž jen o to, aby identifikátor byl čitelný bezprostředně
po výrobě vozidla, ale v celém jeho životním cyklu, tedy až po fyzickou likvidaci
vozidla, jeho sešrotování, včetně identifikačních znaků – abychom si byli jisti, že bylo
sešrotováno právě toto a ne jiné vozidlo. Jinak hrozí zneužití „pozůstalých“
identifikátorů pro vytvoření nové, pozměněné (padělané) identity jiného vozidla.
Čitelnost VIN, zaznamenaného do kovu se časem mění z mnoha důvodů –
poškozením VIN, znečištěním VIN (olej, prach, mycí prostředky a jiné provozní
kapaliny) a především korozí. Výrobce, který si je vědom této hrozby, má vícero
možností, jak identifikátor ochránit.
Tak, aby byl bezpečně čitelný. Tato zásada patří bezpečnosti osob, které
s identifikátorem pracují, tedy provádí jeho kontrolu, a to zejména přímo v silničním
provozu. Z tohoto důvodu rozumní výrobci umisťují VIN u vozidel určených pro
evropský trh (tedy jezdící po pravé straně vozovky) na pravou stranu vozidla.
Policista, kontrolující identifikátory v běžném provozu pak stojí blíže okraji vozovky
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-

a nemůže být ohrožován provozem ostatních vozidel, zejména pak za zhoršených
světelných podmínek. Toto pravidlo je účelné aplikovat jak pro identifikátory VIN
ražené do kovu karosérie, tak i na tzv. homologační nálepky, nesoucí rovněž
identifikátor VIN (dnes již zpravidla tištěné na samolepící nálepku).
Tak, aby byl nezaměnitelný. Místně i ve větším rozsahu okolí. VIN musí být
vytvořen tak, aby byla v maximální míře ztížena jeho případná nelegální změna,
jejímž cílem je změnit obsah identifikátoru a tím celkovou identitu vozidla. VIN je
proto ražen různými technologiemi a různými fonty písma. Na začátku a konci VIN
se používají speciální oddělovací znaky (tzv. delimitery), které určují rozteč (délku)
VIN pro každý model vozidla. Tato délka je konstantní.

Obr. 3: Ukázka demontáže plastového krytu v prostoru před stěrači čelního skla. Zdroj Roman
Rak.

Obr. 4: I po demontáži je identifikátor celkově vizuálně nepřístupný. Odečítání VIN je velmi
nekomfortní, svou roli hraje i šikmá plocha. Zdroj Roman Rak.
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Obr. 5: V kriminalistické praxi se v takovýchto případech pro účely dokumentace používají
plastické otisky pomocí speciální hmoty (v tomto případě ISOMARK), které jsou velmi
citlivé a umožňují následně podrobně pozorovat otisk v jeho detailní podobě. Zdroj Roman
Rak.
Ochrana VIN před poškozením, znečištěním a korozí.
Základní ochranou Vehicle Identification Number (VIN), kterou musí výrobce zajistit, je
ochrana pro zachování podmínky dobré čitelnosti. Od provozních kapalin, prachu, poničení a
po působení koroze se VIN stává v některých svých částech nebo celkově nečitelný a tedy
v praxi nepoužitelný. Na ochranu VIN před výše uvedenými faktory mají vliv:
 umístění;
 ochranné mechanické zákryty;
 ochranné laky a pokryvy.
V praxi se pak můžeme setkat s kombinací výše uvedených faktorů.
Umístění identifikátoru VIN
Identifikátor VIN lze umístit v interiéru vozu nebo v jeho exteriéru. Pod pojmem interiér
obecně chápeme vnitřní část prostoru vozidla, určeného pro cestující. VIN je umisťován
zpravidla v podlaze pod sedadlem spolujezdce, na vnitřní, spodní straně „rámu“ karosérie, za
zadní opěrkou mezi zadními sedadly apod. V interiéru vozidla jsou identifikátory nejlépe
chráněny před všemi vnějšími vlivy a proto je toto místo v posledních letech pro umístění
identifikátorů velmi časté (např. u vozidel Hyundai) i z důvodu, že VIN je většinou lehce
přístupný (není nutné např. vyndávat věci ze zavazadlového prostoru, kde je obvykle ukryt až
pod odnímatelným dnem).
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Obr. 6: Nestandardně umístěný VIN u vozidla Mercedes – Benz třídy „S“ v prostoru za
loketní opěrkou zadních sedadel. Málokoho napadne zde identifikátor hledat. Na druhé straně
tento prostor je čistý, bezprašný, takže identifikátor není vystaven žádnému negativnímu
působení okolních jevů. Zdroj Roman Rak.
Mezi interiérem a exteriérem můžeme definovat přechodovou zónu, kterou je motorový a
zavazadlový prostor vozidla. Zavazadlový prostor je u osobních automobilů (pokud se
nejedná o vozy typu pick-up) rovněž chráněn před vnějšími, zejména povětrnostními vlivy.
VIN může být v této oblasti pouze zanesen nečistotami z přepravovaného materiálu.
Přístupnost VIN je ale omezená u vozidla naloženého zavazadly. Pro přístup k identifikátoru
VIN pak musí být náklad nejprve vyložen, což není zcela komfortní při operativním
prověřování bezpečnostními složkami, zejména při zhoršených povětrnostních podmínkách „na
ulici“.
Identifikátor VIN nacházející se v motorovém prostoru bývá obvykle, až na určité výjimky,
dobře umístěn, takže je viditelný na první pohled po otevření víka motorového prostoru. Zde
byl VIN v minulosti hojně umisťován, zejména po horních bocích karosérie; v přední, horní
části dělící přepážky mezi kabinou a motorovým prostorem. VIN se pak umisťuje spíše vlevo
(pokud stojíme čelem k otevřenému motorovému prostoru vozidla v jeho přední části, proti
čelnímu sklu) nebo symetricky podle pomyslné zado-přední podélné osy vozidla. V jiných
případech VIN nalezneme v levé a pravé horní části karosérie, ke které se přichycují blatníky
vozidla. Vozidla tovární značky BMW mívají VIN umístěný na tlumičích.
VIN u starších vozidel v motorovém prostoru může být více znečištěn než v interiéru nebo
zavazadlovém prostoru vozidla: je zde větší vlhkost, prašnost, možnost koroze, neboť motor ze
své spodní části není nikdy zcela zakrytován, obvykle vůbec. Z důvodu ochrany před tímto
druhem fyzického a chemického působení je přes VIN nalepována ochranná transparentní fólie,
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mající dvojí roli: protekce před uvedenými vnějšími fyzikálně-chemickými vlivy a před
svévolnými zásahy osoby, mající nelegální důvod VIN pozměnit.

Obr. 7: Standardně umístěný VIN vozidla Lexus CT 200h pod sedadlem spolujezdce. VIN je
chráněn plastovou krytkou před poškozením a pošpiněním. Zdroj Roman Rak.
O rozsahu potenciálního fyzikálně-chemického poškození způsobeného zejména provozem
vozidla a vnějším okolím vozidla (např. klimatické podmínky) rozhoduje i volba horizontálního
či vertikálního umístění identifikátoru VIN, stejně tak i dalších, podobných identifikátorů:
z vertikálních ploch lépe stéká voda, provozní kapaliny, méně se usazuje prach, takže míra
znečištění i koroze bývá v praxi podstatně nižší, než u identifikátorů, jež jsou umístěny na
horizontálních plochách. U horizontálních ploch je pak na místě právě použití různých
ochranných přelepů transparentními fóliemi, pořizování různých ochranných laků, voskových
vrstev apod. Z důvodu lepší ochrany VIN před korozí někteří výrobci umisťují identifikátor
svisle do předního (tzv. A) sloupku vozidla (některé modely Renault, Dacia).
U vozidel s rámovou konstrukcí se VIN umisťuje zpravidla externě, na spodní rám vozidla.
Obvykle jej najdeme na rámu u zadního kola, často překrytý ochranným lakem, voskem,
asfaltovou hmotou. Externě se VIN umisťuje i u některých dodávek, do oblasti předního kola.
Tato umístění nejsou ale moc zdařilá, protože je VIN v těchto místech zpravidla přikryt blátem
a pokud nevíme, kde jej přesně hledat, velmi těžko ho nalezneme. Navíc takováto umístění
jsou přístupná obvykle až po vytočení kol volantem do jednoho z krajních směrů (vlevo,
vpravo). Externí identifikátory bývají zpravidla umisťovány z pravé strany vozidla, aby bylo
zaručeno bezpečí při přístupu k identifikátoru a zkoumající osoba se nenacházela na straně
hustého provozu na pozemní komunikaci. Umisťování směrem k „chodníku“ ale může být
problematické u těch modelů, které jsou výrobci dodávány současně na trhy s pravostranným a
levostranným silničním provozem.
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Obr. 8: Renault Talisman. VIN je umístěn neobvykle svisle v prostoru tzv. „A-sloupku“. Při
svislém umístění na VIN tolik neulpívají nečistoty, voda a provozní kapaliny. Zdroj Roman
Rak.
Ochranné mechanické zákryty
Používání ochranných mechanických zákrytů má několik důvodů, které mohou být v logickém
souběhu. První důvod je mechanický. Ochranný kryt zabraňuje pádu nebo přístupu nečistot či
drobných předmětů do otvoru, přes který je zajištěn přímý vizuální přístup k VIN,
technologicky zhotoveném v kovovém materiálu. Druhý důvod bývá estetický, tj. vizuální
zakrytí otvoru s identifikátorem VIN a jeho „estetické“ zakomponování zejména do interiéru
vozidla tak, aby vše „ladilo“.
Mechanické zákryty identifikátoru VIN jsou běžné, pokud je VIN vyhotoven v podlaze vozidla
(obvykle pod sedadlem spolujezdce), nebo ve vnitřní interiérové části vozidla v oblasti tzv. „A“
sloupku (sloupek karosérie mezi čelním sklem a předními dveřmi vozidla), v podlaze vozidla u
nohou spolujezdce pod palubní deskou nebo na vnitřní straně rámu dveří nad podběhem. U
některých vozidel je VIN výjimečně umístěn za sklopnou loketní opěrkou mezi zadními sedadly
apod.
V interiéru vozidla bývá mechanický zákryt realizován buď pouze jako součást spodního
koberce položeného na kovovou podlahu vozidla, který bývá ve výrobě lehce naříznut; nebo
pomocí plastové, odklápěcí nebo zcela oddělitelné krytky. V prvním případě je někdy nezbytné
pro zajištění prvního přístupu k VIN opatrně ostrým nožem doříznout koberec tak, abychom
nepoškodili lak podlahy pod ním a zároveň zbytečně nerozšiřovali naříznutí koberce. Pokud je
VIN umístěn pod nohami spolujezdce (nikoliv tedy pod jeho sedadlem), je nutné nejprve
odejmout krycí, odnímatelný koberec z tkaniny nebo gumy.
Plastové krytky (převážně černé nebo šedé barvy) bývají dobře viditelným způsobem
označovány vylisovaným nápisem „VIN“, „frame number“ apod. Plastové krytky jsou
konstruovány tak, že se pomocí působení nevelké síly odklopí nebo je musíme opatrně
„podebrat“ nástrojem, podobným šroubováku. Některé odklápěcí krytky jsou nasunuty na
přístupový otvor k VIN, takže je možné je opatrně vysunout i s jejich obvodovým plastovým
rámečkem. U některých specifických vozidel (aktuálně vyráběná luxusní vozidla Mercedes
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Benz třídy S) je plastová krytka součástí přístupu k pojistkové skříňce vozidla, u které je
zároveň na karosérii vyražen VIN). V takovýchto případech označení VIN na plastové krytce
absentuje.
V motorovém prostoru je identifikátor VIN chráněn mechanickým zákrytem obvykle
v dělícím prostoru mezi motorovou částí a kabinou vozidla. V tomto případě bývá VIN
umisťován nedaleko spodní hrany čelního skla vozidla (např. některé vozy Peugeot, Citroen,
Honda). Zákryv bývá buď plastický (obdobný výše popsanému řešení), nebo dokonce jen
z odhlučňovacího materiálu, pokrývající kapotu motoru. Odhlučňovací materiál může být pro
zpevnění nastřelovacími kovovými sponkami uchycen k podkladovému materiálu,
připomínající karton papíru. Zákryv VIN je uchycen pomocí otočného čepu, takže se vytáčí
směrem vzhůru nebo dokonce jen na „suchých zipech“.
Ve výjimečných případech je VIN schován pod plastovým krytem, táhnoucím se podél celého
čelního skla. K zajištění přístupu k VIN je pak nutné opatrně rukou demontovat těsnící gumu a
opatrně v rohu nadzdvihnout plastový kryt.
Ve zcela výjimečných případech je pro zajištění přístupu k VIN nutné realizovat odbornou
demontáž některých komponent, ke které jsou nutné specializované nástroje. Příkladem může
být vozidlo Renault Kadjar, kde je potřeba nejprve demontovat stěrač na čelním skle za pomoci
speciálního klíče, abychom uvolnili k nadzdvihnutí plastový kryt.
Ochranné laky a pokryvy
Ochranné laky a pokryvy mají v praxi dvojí účel: primárně chrání před poškozením,
znečištěním a korozí identifikátor VIN realizovaný do kovu karosérie a zároveň, sekundárně
zajišťují ochranu před neodbornými zásahy, které mohou mít za cíl změnit identitu vozidla
pomocí změny VIN. V tomto případě ochranné laky a pokryvy napomáhají garantovat
originálnost provedení VIN pomocí originálnosti, původnosti ochranných laků a pokryvů.
Identifikátor VIN je tím více náchylný ke korozi, čím je na vozidle umístěn níže na jeho
exteriérové části směrem k vozovce. Největší korozi je vystaven tedy v těch případech, kdy je
ražen do rámu vozidla v jeho podvozkové části a zároveň není nijak zvlášť dále chráněn.
Někteří výrobci vozidel vyhotoví identifikátor VIN, aniž by jej alespoň přestříkali základní
barvou.
Tento přístup ale naštěstí patří spíše jen minulosti. V současné době je identifikátor na exteriéru
vozidla zpravidla chráněn gumoasfaltovými nebo voskovými či pryskyřicovými ochrannými
nástřiky, nátěry nebo jinak nanesenými ochrannými vrstvami.

248

Obr. 9: Volkswagen Amarok. Identifikátor VIN je umístěn vně vozidla na jeho podvozkové
části a chráněn transparentním přelepem. Umístění VIN v této části vozidla je pro praktickou
kontrolu nepříliš šťastné – nepohodlné (musíme se shýbat a zároveň vytáčet kola), podvozek
vozidla bývá velmi často silně znečištěn, takže musíme přesně vědět, kde identifikátor hledat.
Identifikátor je po několika letech provozu silně zkorodovaný, takže jeho čitelnost prudce
klesá. Zdroj Roman Rak.
V motorovém prostoru němečtí výrobci (Audi, Bentley, BMW, VW, Škoda, Seat apod.)
překrývají VIN samolepícími transparentními nálepkami, které primárně chrání identifikátor
před poškozením, znečištěním a korozí a zároveň sekundárně upozorňují, že identifikátor VIN
je nutné chránit i před všemi pokusy o jeho nelegální alternaci. Na vozidlech Land Rover /
Range Rover má samolepící transparentní nálepka barevné, varovné okraje, které výrazným
způsobem dávají najevo, že se jedná o nedotknutelnou ochrannou zónu.
Ochranné samolepící, transparentní nálepky jsou zhotovovány z materiálů, které musí odolat
agresivnímu prostředí (mycí a čisticí prostředky, provozní kapaliny apod.) v motorovém
prostoru; neměly by vlivem času, teploty, vlhkosti a UV záření křehnout, matnit a samovolně
se odlupovat. Zároveň by neměly být beze stop lehce odstranitelné, případně znovu nalepitelné.
O intenzitě vlivu koroze na identifikátor (výrobní číslo) rozhoduje i jeho konstrukční umístění
na vozidle. Pokud je identifikátor umístěn na horizontální plochu, je větší pravděpodobnost, že
zde bude zůstávat vlhkost, nečistoty a agresivní látky a tak koroze bude intenzivněji prostupovat
materiálem.
Umístění identifikátorů, ražených znaků na svislé plochy je z tohoto pohledu mnohem lepší,
protože zde nezůstává tolik iniciátorů negativních reakcí. Tento přístup se používal zejména u
francouzských a japonských vozidel, kdy se VIN umisťoval na svislou dělící plochu mezi
motorovým prostorem a kabinou pro přepravu osádky.
O korozijních procesech rozhoduje i volba materiálu, do kterého je VIN ražen. Pokud je
materiálem eloxovaný hliník v různých podobách, nebo kompozitní materiály (zejména u
luxusních vozidel), koroze neprobíhá, nebo respektive jen velmi, velmi pomalu.
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Závěr
Znalost fyzického umístění VIN, způsobů jeho zhotovení a všech faktorů, majících vliv na
zachování VIN v jeho původní, originální podobě, má rozhodující vliv na efektivní práci při
identifikaci vozidla. V kovu karosérie vozidla vyražený VIN (Vehicle Identification Number)
je klíčovým, primárním identifikátorem každého vozidla v celosvětovém měřítku a tedy i
předmětem nelegálního zájmu pachatelů, kteří se snaží skrýt skutečnou identitu odcizeného
nebo jinak závadového vozidla.
Aby kontroly vozidla byly účinné, je nutné současně, na jednom místě (tj. v jedné lokalitě)
kontrolovat fyzickou shodu identifikátor VIN na vozidle, v jeho dokladech a v příslušných
informačních systémech. V opačném případě je velmi pravděpodobné, že skutečná identita
vozidla může být skryta.
Znalost fyzického umístění VIN u každého vozidla je základní podmínkou pro každou
identifikační kontrolu vozidla. Každé vozidlo (v závislosti na modelu, roku výroby) má
identifikátor umístěn na jiném místě a proto znalost tohoto umístění dokáže podstatně časově
zkrátit proces identifikační kontroly.
Zákonitosti působení různých negativních faktorů (jako je koroze, provozní poškození,
zašpinění, snahy pachatelů o změnu identifikátoru apod.) umožňují lepší pochopení
problematiky fyzické identifikace vozidla, tedy i lepší, kvalitnější, bezpečnější zhotovení
identifikátoru VIN na každém vozidle.
Poděkování:
Příspěvek vzniknul v rámci projektu Zkoumání kriminalistických stop, podpořeného
z prostředků institucionální podpory.
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KRIMINALISTICKÁ METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ DOPRAVNÍCH
NEHOD
ZDENĚK SADÍLEK
Abstrakt:
Trestná činnost páchaná v souvislosti při dopravních nehodách, má na rozdíl od jiných
kriminálních deliktů určitá specifika. Především je to osoba ovládající dopravní prostředek a
s tím související jednání pachatele, otázka zavinění, příčin a podmínek, které k dopravním
nehodám na pozemních komunikacích vedly nebo napomohly. Z hlediska osoby pachatele jsou
dopravní nehody páchány převážně osobami bez kriminální minulosti, jde o bezúhonné občany,
s větší či menší zkušeností v řízení dopravních prostředků.
Klíčová slova:
Dopravní nehoda, kriminalistika, metodika vyšetřování
Abstract:
Criminal activities committed in connection with traffic accidents have certain specificities,
unlike other criminal offenses. Above all, it is the person controlling the means of transport
and the related conduct of the perpetrator, the question of the fault, the causes and the
conditions which led or helped to road accidents. From the point of view of the perpetrator,
accidents are mainly caused by persons without a criminal history, they are citizens of good
faith, with more or less experience in the management of means of transport.
Keywords:
Traffic accident, criminal investigation, investigative methodology
1. KRIMINALISTICKÁ CHARAKTERISTIKA
Příčiny dopravních nehod však mohou být i technického charakteru např. závada na brzdách,
špatný technický stav vozidla apod., ale i špatný stav pozemní komunikace (za typickou příčinu
lze uvést např. neoznačenou překážku silničního provozu, nebo v zimním období špatnou
údržbu komunikace). Nehodová situace je souhrn nepříznivých okolností a podmínek
v provozu na pozemních komunikacích, vedoucích k nehodové situaci. Příčiny silničních
dopravních nehod mohou spočívat:
 v chování účastníků nehody,
 v technickém stavu zúčastněných vozidel
 stav sítě pozemních komunikací a jejich komfort (např. hustota provozu, technický stav,
dopravní značení, signalizace, informační tabule, křížení pozemních komunikací apod.).
Z teoretického hlediska je silniční dopravní nehoda výsledkem rozporného jednání
subjektu (účastníka silničního provozu) s danými podmínkami silniční dopravy, které spočívá
v:
 nedodržování zákonem stanovených pravidel o provozu na pozemních komunikacích,
 řidičské zkušenosti a dovednosti při řízení motorových a nemotorových vozidel
v kritických situacích (jízda v extrémních podmínkách),
 nekázeň ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích (chodci, cyklisté,
povozy tažené zvířaty, jezdci na koních pod.)
 neplnění povinnosti orgánů a pracovníků působících na úseku zabezpečení plynulosti a
bezpečnosti dopravy,
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 nerespektování ustálených zvyklostí v dopravě (pravidlo omezené důvěry v silniční
dopravě - platí pro jízdu na komunikaci s předností v jízdě, kdy nelze spoléhat na to, že
vozidlu bude dána přednost).
Každý vznik a průběh silniční dopravní nehody je tvořen:
 nehodovým jednáním a
 nehodovou událostí.
Nehodovým jednáním účastníka silniční dopravy je jeho konání či opomenutí, kterým způsobil
nehodovou událost. Za nehodovou událost je z teoretického hlediska pokládán konkrétní
projev silniční dopravní nehody (např. srážka, havárie apod.), tj. konkrétní průběh a následek
nehody.
Z charakteristiky silničních dopravních nehod lze dovodit jejich pojem. Silniční dopravní
nehodou je nezamýšlená, nepředvídaná událost v silničním provozu na veřejných
komunikacích, způsobená dopravními prostředky, která měla škodlivý následek na životech,
zdraví osob nebo na majetku.
Základními znaky dopravní nehody jsou:
1.
neočekávanost, ale zpravidla předvídatelnost nehody, tj. moment překvapení.
Dopravní nehody jsou tedy události neočekávané, náhlé, u kterých však vzhledem k jednání
účastníka silničního povozu lze očekávat, že k nim dojde. Např. u riskantní jízdy řidiče
v nepřehledném úseku silnice a v hustém provozu lze předvídat, že řidič způsobí dopravní
nehodu. Zda skutečně k této nehodě dojde je však dílem ”náhody”. Takový vznik dopravní
nehody s sebou zákonitě přináší i moment překvapení pro účastníky nehody, který je závislý ve
velké míře na psychických dispozicích osoby, ale také na stupni předvídatelnosti nehody.
2.
provoz na pozemní komunikaci je druhým pojmovým znakem. Každou dopravu
můžeme charakterizovat jako pohyb dopravního prostředku po dopravní cestě. Dopravním
prostředkem je v tomto případě míněno motorové i nemotorové vozidlo, povoz nebo kolo.
Dopravní nehoda je negativním důsledkem tohoto pohybu. Nejde tedy o dopravní nehodu, když
na stojící vozidlo padne padající kámen, povalený strom apod.
3.
způsobení škody na životě nebo zdraví osoby, nebo na majetku, tedy vznik
škody je třetím pojmovým znakem každé dopravní nehody. Škodou se v tomto smyslu míní
reálná, přímá škoda vzniklá v příčinné souvislosti s nehodovou událostí. Vzniklá škoda je
základním znakem každé skutkové podstaty poruchových trestných činů, které jsou aplikovány
na dopravní nehody. Pokud nenastane škodní následek, nelze dopravní nehodu kvalifikovat
jako poruchový trestný čin.
Dopravní nehody lze kvalifikovat podle řady kritérií. Pro potřeby této metodické pomůcky byla
použita dvě klasifikační kriteria a to z hlediska charakteru dopravních nehod a z hlediska
příčin dopravních nehod.
Z hlediska charakteru dopravní nehody dělíme na tři základní druhy:
 srážky – jde o střet dvou nebo více účastníků silničního provozu, z nichž alespoň jeden se
pohyboval na silničním vozidle. Může jít o srážky (čelní, boční a náraz zezadu), náraz
dopravního prostředku na pevnou překážku, střet dopravního prostředku s chodcem nebo
se zvířetem.
 havárie – na dopravní nehodě má účast pouze jediné silniční vozidlo, např. převrácení
vozidla,
 jiné nehody – které nelze zařadit do kategorie srážek nebo havárií, např. vypadnutí
z jedoucího vozidla, úrazy ve vozidlech při náhlém zabrzdění apod.
Z hlediska příčin můžeme dopravní nehody dělit na subjektivní a objektivní. Za subjektivní
příčiny považujeme - např. nepřiměřenou rychlost, nedodržení přednosti v jízdě, nedodržení
vzdálenosti mezi vozidly, jízda po nesprávné straně, jízda pod vlivem drog nebo jiných
návykových látek apod.
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Za objektivní příčiny lze označit - špatný technický stav pozemní komunikace nebo
nepředvídatelná událost.
Z hlediska osoby pachatele jsou silniční dopravní nehody páchány v převážné míře osobami
bez kriminální minulosti, jde o bezúhonné občany, s větší či menší zkušeností v řízení
dopravních prostředků. Zpravidla lze u pachatelů nehody očekávat, že velmi citlivě reagují na
jednání policisty na místě dopravní nehody i při dalších úkonech vyšetřování. V daleko větší
míře než u jiných kriminálních deliktů lze u nich však očekávat účelovou obhajobu a snahu
vinit z dopravní nehody jiného účastníka silničního provozu. Významným faktorem při
dopravních nehodách je stres a zkratkové jednání, jehož typickým projevem je vzdálení se
pachatele (útěk) z místa dopravní nehody, nebo požití alkoholických nápojů po nehodě ať již
účelově, aby zabránil zjištění, že řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu, nebo požití
alkoholu jako kompenzátoru stresu. Z hlediska zavinění je významné posuzování motivu a
způsobů utajování, které je typické zejména pro silniční dopravní nehody.
Stejně jako u jiných druhů trestných činností tak i u dopravních nehod dochází k utajování
silničních dopravních nehod. Oproti jiným druhům trestných činností je příčina dopravní
nehody, její průběh i následek mnohem zřetelnější a jejich evidentnost podstatně omezují
možností utajování dopravních nehod. Pachatelé dopravní nehody utajují téměř výhradně
z toho důvodu, aby se vyhnuli trestní odpovědnosti, případně aby snížili stupeň nebezpečnosti
nehody.
V praxi se můžeme setkat se dvěma základními způsoby utajování, kterými jsou:
 ujetí řidiče z místa dopravní nehody nebo opuštění místa dopravní nehody řidičem,
 změna nehodové situace.
První způsob utajování je řidiči uplatňován nejčastěji v případech:
 jestliže vznikne vážné zranění, nebo následkem nehody je smrt jiného účastníka nehody,
 jestliže v důsledku nehody vznikne škoda na veřejně prospěšném zařízení,
 jestliže se účastníci nehody o útěku na místě nehody dohodnou.
K útěku z místa nehody dochází obvykle v případech, kdy se na místě nehody nebo v jeho
blízkosti nenachází žádná jiná osoba. Po opuštění místa nehody řidič zpravidla pokračuje
v krocích směřujících k utajení své účasti na nehodě. V případech, kdy řidič předpokládá vážné
zranění jiného účastníka nehody (např. přejel chodce), zpravidla zjišťuje ve zdravotnických
zařízeních stav zraněného účastníka a prognózu průběhu léčení, případně trvalých následků na
zdraví. Další činnost řidiče, který z místa nehody ujel, směřuje k odstraňování závad a
poškození na vozidle, odstraňování stop z vozidla nebo vytváření falešného alibi.
Druhý způsob utajování spočívající ve změně nehodové situace je charakteristický tím, že řidič
– pachatel dopravní nehody v rámci utajování:
 provádí změny na místě dopravní nehody (zpravidla v případech, kdy následkem
nehody jiný účastník nehody zemřel nebo utrpěl vážné zranění),
 na změnách na místě dopravní nehody se dohodne s jiným účastníkem dopravní nehody,
 inscenuje technickou závadu na vozidle,
 bezprostředně po nehodě požije alkoholický nápoj a to zpravidla v případech, kdy
nehodu způsobil pod vlivem alkoholu,
 uvádí smyšlené informace o příčině, vzniku a průběhu dopravní nehody apod.
2. TYPICKÉ STOPY
Při ohledání místa dopravních nehod je potřebné uvědomit si, jaké stopy lze na místě dopravní
nehody nalézt. Typickými materiálními stopami, které vznikají při silničních dopravních
nehodách, jsou:
 stopy na vozovce,
 stopy na zúčastněných vozidlech,
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stopy na ostatních objektech,
stopy na tělech poškozených,
stopy po kolejových vozidlech na kolejnicích.
Stopy na vozovce tvoří stopy jízdy vozidla, které zanechávají na vozovce volně se otáčející
nebrzděná kola. Kvalita stop závisí na povrchu vozovky, na váze vozidla a v neposlední řadě i
na stavu pneumatik. Jízdní stopa je charakteristická tím, že její tvar i reliéf dezénu zanechaný
na vozovce odpovídá skutečnosti. To je významný faktor zejména při pátrání po řidiči, který
z místa nehody ujel. V těchto případech lze ze stopy jízdy určit markanty pneumatiky (např.
poškozený povrch, nepravidelnost dezénu apod.), podle kterých je později možné identifikovat
vozidlo. Dalším druhem stop na vozovce jsou brzdné stopy. Vznikají ještě se otáčejícími se
koly vozidla. Brzděním vozidla je zpomalován jeho pohyb a kola jsou setrvačností nucena se
otáčet. V důsledku toho se otisk pláště na vozovce ve směru jízdy rozmazává, tvar a obrazec
dezénu je zkreslený, deformovaný. Na měkkém povrchu je brzdná stopa hlubší než stopa jízdy,
protože hmotnost brzděného vozidla jej přitlačuje více k vozovce. Blokovací stopy jsou tvořeny
neotáčejícími se koly. Na vozovce je nalézáme ve tvaru tmavého pruhu. Výraznost blokovacích
stop na vozovce je způsobena silným třením pneumatiky o povrch vozovky. Pro účely zjištění
rychlosti jízdy vozidla před blokováním je nutné u blokovacích stop zjistit délku brzdné a
blokovací stopy a jejich průběh (zda jsou přímé, nebo v oblouku), stav, povrch a polohu
vozovky (rovný úsek, klesání, stoupání apod.), stav pneumatik vozidla a účinnost brzd. Stopy
smyku vznikají nachýlením vozidla do strany souběžně s pohybem vpřed při nepřiměřeně
rychlé jízdě v zatáčkách a náhlým brzděním na kluzké vozovce. K dalším příčinám vzniku
smykových stop patří prudké otočení volantem při větší rychlosti, různé skvrny na vozovce,
listí na vozovce,, nestejně nahuštěné pneumatiky nebo sjetý vzorek pneumatiky a další.
Zpravidla mají tvar křivky. Stopy dření a vlečení, rýhy vznikají tlakem tvrdých předmětů na
vozovku při pohybu vozidla. Zpravidla vznikají při nárazu vozidla na překážku, která je pak
tlačena nebo vlečena. Mohou však vzniknout od střepů světlometů a oken odlétnutými těžkými
předměty. Pro úplnost je potřebné se zmínit i o stopách obuvi a to zejména v případech, kdy
došlo ke střetu s chodcem, biologické stopy, stopy různých kapalin (např. brzdové kapaliny,
olejů, pohonných látek apod.).
Velmi malé poznatky při ohledání místa dopravní nehody jsou zatím s tzv. antiblokovacím
brzdovým systémem “ABS”. Tento systém byl původně vyvinut pro potřeby letectví
k eliminování nebezpečí souvisejícího s možným zablokováním kol letadla při přistávání.
Antiblokovací systém pak byl rozšířen i do automobilové dopravy. Podstata tohoto systému
spočívá v tom, že i při prudkém brzdění vozidla nedochází k zablokování kol, na které je brzdící
síla přenášena v cyklech tak, že kola i v brzdovém cyklu jsou stále odvalována a tím je
podstatně snížena možnost smyku vozidla, ve kterém se vozidlo stává zpravidla neovladatelné.
Vzhledem ke specifickému brzdícímu efektu ABS zanechává na vozovce i specifické
trasologické stopy, které jsou kombinací stop jízdy a stop brzdění. Při brzdění se otisk pláště na
vozovce rozmazává, tvar a obrys dezénu je zkreslený a deformovaný. Stopy jízdy a brzdění
jsou markantní zejména v měkkém povrchu, např. v rozehřátém živičném povrchu, kde stopa
brzdění je hlubší než stopa jízdy. ABS vytváří zvláštní antiblokovací stopu charakteristickou
střídáním krátkých úseků stop jízdy a brzdění. Antiblokovací stopa je dobře patrná v měkkém
povrchu. Na tvrdém podkladu (např. betonový povrch nebo tvrdý živičný povrch) je možné ji
zjistit z bočního úhlu pohledu, nebo při šikmém osvětlení, kde se nám bude jevit jako střídání
tmavých a lesklých plošek na vozovce. Zpravidla markantní zvýraznění ABS stop je po
fotografické expozici, kde při běžném ohledání neidentifikovatelné stopy jsou na fotografii
zvýrazněny a tvoří typický obrazec střídání stopy jízdy a brzdění.
Druhou skupinou jsou stopy na zúčastněných vozidlech. Zpravidla se jedná o různé deformace
až destrukce vozidel podle intenzity nárazu, poškrábání nebo odření vozidel, stopy uvnitř




255

vozidel (uvolněné sedačky, deformovaný volant a přístrojová deska, biologické stopy
v případech, kdy došlo k poranění nebo usmrcení osob apod. U vozidel, která se zúčastnila
dopravní nehody, je důležité zjistit místo nárazu, kterým může být místo vykazující poškození
vozidla, např. deformace karoserie, rozbité světlomety nebo zadní světla, uražená vnější zrcátka
apod. Neplatí ovšem zásada, že nejvíce poškozená část vozidla je shodná s místem nárazu
s jiným vozidlem. Následné deformace vozidla po nárazu mohou být daleko závažnější než ty,
které byly způsobeny nárazem jiného dopravního prostředku. Do této skupiny patří rovněž
stopy uvnitř vozidla, kterým se budeme věnovat při samotném ohledání dopravních prostředků.
Třetí skupinu stop tvoří stopy na pevných objektech. Tyto stopy jsou typické při nárazu vozidla
na pevné překážky mimo vozovku tj. na domy, sloupy, zábradlí, stromy, obrubně apod.
V místech střetu vozidla s těmito pevnými překážkami tvoří stopy mimo jiné i části vozidel,
např. střepy světlometů, deformované části karoserií, část přepravovaného nákladu, stopy laku
vozidla, apod. Tyto stopy však mohou být i biologického charakteru, kdy došlo v důsledku
dopravní nehody k nárazu lidského těla na pevnou překážku (krev, vlasy, části lidských tkání
apod.).
Čtvrtou skupinu stop, se kterými se můžeme setkat na místě dopravní nehody, jsou stopy na
těle oběti – poškozeného, způsobené dopravní nehodou. I zde jde o typické stopy, se kterými
na místě dopravní nehody zpravidla přijdeme do styku. Jde o četná vnitřní i vnější zranění, která
můžeme zjistit pouhým okem (u vnějších zranění) nebo která jsou zjištěna až podrobnou
lékařskou prohlídkou ve zdravotnickém zařízení. Doporučuje se každou osobu, která vykazuje
známky újmy na zdraví byť nepatrného charakteru, nechat prohlédnout lékařem. Mimo stopy
na těle poškozeného se však jedná i o stopy na oděvu poškozeného, např. otisky pneumatik
vozidla, stopy vlečení těla vozidlem po vozovce (např. prodřený oděv), stopy nárazu vozidla
(např. utržené části oděvu) apod.
Kromě stop materiálních lze zajistit i paměťové stopy ve vědomí účastníků a svědků dopravní
nehody mají obvykle značný význam pro objasnění průběhu dopravní nehody. Přestože
vzhledem k rychlosti nehodového děje, bezděčnosti vnímání atp. může dojít k určitým
deformacím paměťových stop již v prvé etapě procesu formování výpovědi, jakož i k značným
vzpomínkovým mezerám, je jejich význam pro řešení otázky podílu jednotlivých účastníků na
dopravní nehodě často zásadní.
Z paměťových stop lze často vydělit informace nejen o průběhu vlastní dopravní nehody, ale
mnohdy i informace o chování účastníků před silniční dopravní nehodou (např. způsob jízdy,
použití výstražných znamení, skřípění brzd, přebíhání osob přes vozovku, pravděpodobnou
rychlost jízdy apod.), jakož i informace o chování účastníků po dopravní nehodě.
K dekódování informací z paměťových stop se využívá metody výslechu, v počáteční etapě
aplikované v rámci vyžadování potřebných vysvětlení a následně výslechu svědka a výslechu
obviněného.
3. TYPICKÉ VYŠETŘOVACÍ SITUACE
Při vyšetřování silničních dopravních nehod vznikají následující typické počáteční vyšetřovací
situace:
 Na místě dopravní nehody je relativně nezměněný stav konečné struktury místa dopravní
nehody (zúčastněná vozidla jsou v původní konečné pozici po nehodě) a svědci spolu
s účastníky dopravní nehody jsou přítomni na tomto místě.
 Na místě dopravní nehody došlo ke změnám konečné struktury místa dopravní nehody
(např. některý z účastníků nehody se vzdálí, zraněné osoby byly odvezeny k ošetření, vozidla
byla odtažena ke krajnici vozovky atp.)
V prvém případě se jedná o situaci nekonfliktní, umožňující rychlé a bezproblémové
vyhledání, zajištění a dokumentaci stop a jiných důkazů na místě dopravní nehody, výslechy
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svědků a účastníků nehodového děje. Lze říci, že nezměněná konečná struktura místa dopravní
nehody je předpokladem rychlého zjištění příčiny dopravní nehody i osoby, která ji zavinila.
Druhá typická počáteční vyšetřovací situace je z hlediska zjišťování skutkového stavu věci
často značně problémová. Stupeň problémovosti je závislý na charakteru a množství změn
způsobených v konečné struktuře místa dopravní nehody.
V rámci této počáteční vyšetřovací situace můžeme rozeznávat několik situací různých niancí:
 Vozidla účastnící se na dopravní nehodě jsou sice odtažena např. na krajnici vozovky, jejich
konečná poloha však byla na vozovce vyznačena, stejně jako byla vyznačena poloha
zraněných osob odvezených k ošetření, stopy na vozovce jsou ochráněny před zničením.
Nezranění účastníci dopravní nehody jsou na místě, stejně jako případní svědkové. Zjištění
a dokumentace stop průběhu nehodové události v této vyšetřovací situaci nebude činit
žádné zvláštní obtíže, bude se blížit vyšetřovací situaci relativně nezměněné konečné
struktury místa nehody.
 Výrazně problémová bude situace, pokud na místě dopravní nehody byla konečná struktura
místa nehody významně změněna nutnou činností např. Hasičského záchranného sboru,
případně jiných osob odvracejících další hrozící nebezpečí, vyprošťujících zraněné osoby
z vozidel, hasících požár, nebo se někteří z účastníků a svědkové průběhu nehodového děje
vzdálili z místa dopravní nehody.
V takových situacích budou hrát nezastupitelnou roli nejen výslechy účastníků nehody, ale
zejména osob, které se na místo nehody dostavily jako první a nehodu hlásili, stejně jako osob
podílejících se na např. na hasebním zásahu. V případech, kdy někteří z účastníků dopravní
nehody opustili místo dopravní nehody, bude nutné zajišťovat stopy uvnitř vozidel za účelem
prokázání přítomnosti osob ve vozidle, a výslechy osob které v kritické době po dopravní
nehodě přišli s pravděpodobnými účastníky dopravní nehody do styku a prověrku alibi (např.
majitel vozidla tvrdí, že nebyl účastníkem dopravní nehody, neboť mu bylo vozidlo krátce před
nehodou údajně odcizeno atp.).
 Extrémně obtížná vyšetřovací situace vzniká v případech, kdy pachatel z místa dopravní
nehody ujel a nehoda byla opožděně oznámena náhodnými osobami, které však nebyly
svědky dopravní nehody. Časový deficit v takových případech umožňuje pachateli odstranit
stopy na vozidle (např. krevní stopy), opravit poškození vozidla, zmařit zjištění ovlivnění
alkoholickými nápoji apod.
Na místě dopravní nehody zpravidla dojde k různým změnám v důsledku provozu,
klimatických podmínek apod. Taková vyšetřovací situace poskytuje zpravidla jen minimální
informace a objasnění věci a vypátrání viníka je velmi náročné.
Pro ilustraci náročnosti objasnění nehodové události a zjišťování pachatele dopravní nehody
lze uvést případ, kdy v nočních hodinách v pravotočivé zatáčce řidič osobního motorového
vozidla srazil neosvětleného cyklistu a z místa dopravní nehody ujel. Asi za půl hodiny
projíždělo tímto úsekem další vozidlo. Jeho řidič spatřil ležící předmět na vozovce, nestačil se
již vyhnout a ležícího cyklistu přejel. Tento řidič ohlásil dopravní nehodu.
4. ZVLÁŠTNOSTI PŘEDMĚTU VYŠETŘOVÁNÍ
Předmět vyšetřování u silničních dopravních nehod můžeme charakterizovat jako systém
jednání a chování účastníků, kteří ve svém souhrnu zapříčinili vznik dopravní nehody a její
následky. Předmět vyšetřování je širší než předmět dokazování, protože zahrnuje i ta jednání a
chování účastníků dopravní nehody, která bezprostředně nesouvisí se vznikem nehody, ovšem
ve svých důsledcích vedou ke vzniku kolizních situací. Řada těchto otázek však stále více
koresponduje s předmětem a rozsahem dokazování (např. psychický a fyzický stav řidiče).
Zvláštnosti předmětu a rozsahu dokazování i předmětu vyšetřování jsou však dány i druhem
dopravní nehody. Při srážce dvou vozidel se zaměříme mimo jiné na zjištění a prokázání:
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 směru a způsobu jízdy všech řidičů – účastníků dopravní nehody,
 charakteru vybočení z obvyklého způsobu jízdy jednoho nebo obou účastníků nehody

v daném místě nehody,
 místo střetu obou vozidel podle stop zanechaných na povrchu vozovky (odpadlé zbytky

bláta, úlomky laku, skel, provozní kapaliny, dřecí stopy apod.),
 kdo vozidlo řídil v okamžiku dopravní nehody (bez ohledu na to, zda jde o majitele

vozidla, zda má nebo nemá řidičský průkaz, bez ohledu na věk, zdravotní stav apod.),
 zda tyto osoby byly nebo nebyly pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a

návykových látek,
 počtu, charakteru a stavu spolujezdců v motorových vozidlech,
 charakteru pozemní komunikace a způsobu značení přednosti v jízdě,
 chování ostatních účastníků silničního provozu a jejich možnosti ovlivnění jízdy

účastníků dopravní nehody apod.
 Při sražení chodce vyšetřování zaměříme mimo jiné i na zjištění:
 chování chodce v silničním provozu,
 na míru předvídatelnosti nehodové události ze strany řidiče vozidla,
 chování ostatních účastníků silničního provozu i účastníků dopravní nehody apod.
Při najetí na pevnou překážku vyšetřování a dokazování zaměříme i na zjištění:
 charakteru, umístění a označení překážky v silničním provozu,
 způsobu jízdy řidiče s vozidlem,
 chování spolujezdců v motorovém vozidle,
 viditelnosti překážky,
 míry předvídatelnosti neoznačené překážky v silničním provozu, zejména
v nepřehledných místech,
 kdo překážku způsobil, u překážek trvalejšího rázu jejich legálnost apod.
Při havárii vozidla je obvyklý rozsah dokazování a vyšetřování rozšířen o zjištění:
 stupně únavy řidiče a jeho schopnosti reagovat na změny silničního provozu,
 zda příčinou havárie nebyl mikrospánek,
 zda příčinou havárie byla technická závada vozidla,
 způsobu uložení a zabezpečení převáženého nákladu u nákladních automobilů apod.
Při srážce s kolejovým vozidlem, zejména s tramvají, vyšetřování i dokazování mimo jiné
zaměříme na zjištění:
 zda řidič tramvaje upozornil ostatní účastníky silničního provozu výstražným znamením
na to, že se blíží tramvajová souprava,
 způsobu jízdy řidiče tramvaje, zda se neomezil pouze na výstražné znamení, aniž by
včas snížil rychlost jízdy tramvaje,
 počátku brzdné dráhy tramvaje,
 kde v tramvaji seděli cestující, kteří podávají svědectví o dopravní nehodě (je řada
svědectví cestujících, kteří vypovídají emotivně, aniž mohli objektivně nehodové
jednání či nehodovou událost sledovat),
 slyšitelnosti výstražného znamení tramvaje (řada řidičů se vymlouvá, že výstražné
znamení nebylo slyšet nebo až v těsné blízkosti tramvaje),
 způsobu jízdy řidiče motorového vozidla.
Při ujetí nebo útěku řidiče z místa nehody je vyšetřování mimo ohledání místa dopravní nehody
zaměřeno:
 na zjištění motivu ujetí nebo útěku účastníka dopravní nehody,
 při ujetí řidiče na získání podrobného popisu vozidla,

258

 při útěku účastníka z místa nehody zajistit všechny stopy z vozidla (zejména se má na

mysli zajištění těch stop, které se běžně při dopravní nehodě nezajišťují jako např.
biologických a DKT stop, případně i pachových stop),
 je-li znám účastník nehody, který z místa nehody ujel, ověřit, zda vlastní účastnickou
telefonní stanici včetně přenosných telefonů a prověřit telefonáty po nehodě,
 provést operativní šetření v opravnách vozidel, ve zdravotnických zařízeních (při
nehodách, kde byl jeden z účastníků nehody zraněn, řidič zpravidla ověřuje zdravotní
stav poškozeného),
 po zajištění vozidla, se kterým účastník z místa nehody ujel, provést důkladné ohledání
vozidla, nejlépe znalcem (řidič stopy na vozidle zpravidla odstraňuje, zajistí výměnu
poškozených součástí, opravuje lak, odstraňuje krevní a biologické stopy apod.),
 stopy zjištěné ohledáním vozidla je nezbytně nutné porovnat se stopami zjištěnými na
místě nehody apod.
Při vyšetřování dopravní nehody, při které jeden z účastníků nehody ujel, je potřebné si
uvědomit, že účastník, který z místa nehody ujel nebo utekl, nemusí být v každém případě
viníkem nehody. Není ničím výjimečným, když z místa nehody ujede ten účastník, který na
nehodě nemá vinu, nebo nese jen část viny, v důsledku nehodového stresu podlehne panice a
z místa nehody ujede či uteče. Nelze vyloučit ani tu alternativu, že účastník nehody vůbec
nepozoroval, že k nehodě došlo.
5. ZVLÁŠTNOSTI PODNĚTŮ K VYŠETŘOVÁNÍ
Dopravní nehody jsou až na výjimky oznamovány telefonicky. Není žádnou zvláštností, že
oznámení dopravní nehody provede náhodný kolemjdoucí svědek nebo účastník silničního
provozu (kolem projíždějící řidič). Při oznámení dopravní nehody je potřebné počítat s tím, že
oznámení bude nekonkrétní, oznamovatel nebude znát bližší podrobnosti k dopravní nehodě a
oznamovatel nebude ochoten uvést své jméno. Dopravní nehody jsou zpravidla oznamovány
na základní útvar Policie ČR nebo na specializovaná pracoviště Policie ČR zabývající se
objasňováním dopravních nehod. Úkolem policistů přijímajících oznámení je získat základní
informace o:
 místu dopravní nehody a hustotě provozu na místě dopravní nehody,
 charakteru a rozsahu dopravní nehody,
 následcích dopravní nehody,
 zda byla přivolána první pomoc (lékař, hasiči apod.),
 jméno a adresu oznamovatele.
Charakteristickým znakem postupu na místě dopravní nehody je, že práce na místě nehody i
samotné ohledání je zpravidla nutné provádět za plného nebo částečně omezeného provozu na
pozemní komunikaci. To klade na policisty zvýšené nároky na jejich pozornost i rozhodnost
v postupu. Práci na místě nehody i samotné ohledání je nutné provést tak, aby omezení provozu
bylo co nejmenší a trvalo co možná nejkratší dobu.
6. ZVLÁŠTNOSTI POČÁTEČNÍCH VYŠETŘOVACÍCH ÚKONŮ A OPATŘENÍ
Při vyšetřování silničních dopravních nehod zpravidla předchází počátečním vyšetřovacím
úkonům provedení prvotních, neodkladných bezpečnostních úkonů a opatření. Mezi
prvotní a neodkladné úkony prováděné na místě dopravní nehody patří zejména:
 poskytnutí první pomoci a zajištění zdravotnického ošetření zraněným osobám, jakož i
zajištění technické nebo jiné pomoci;
 odstranění hrozícího nebezpečí vzniklého při dopravní nehodě;
 uzavření místa dopravní nehody, zajištění stop a jiných důkazů před poškozením nebo
zničením;
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 zajištění okamžitého pátrání nebo pronásledování, v případech, kdy účastník dopravní

nehody z místa nehody odejel nebo utekl;
 zjištění totožnosti účastníků a svědků dopravní nehody;
 obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, případně zajištění odklonu
silničního provozu;
 provedení orientační dechové zkoušky na alkohol a v případě pozitivního výsledku
zajištění lékařského vyšetření včetně odběru a vyšetření krve;
 zajištění lékařského vyšetření zejména odběrem a vyšetřením moče, případně slin a
krve, při podezření z ovlivnění jinou návykovou látkou;
 provedení dalších potřebných úkonů s ohledem na charakter konkrétního případu
dopravní nehody.
Za typické počáteční vyšetřovací úkony prováděné při vyšetřování silničních dopravních nehod
považujeme zejména:
 ohledání místa silniční dopravní nehody,
 ohledání dopravních prostředků,
 ohledání mrtvol,
 vyžadování potřebných vysvětlení od účastníků dopravní nehody a očitých svědků.
Účelem ohledání místa dopravní nehody je zjištění a zajištění stop a jiných důkazů a
skutečností rozhodných pro stanovení příčiny nehody a zavinění pachatele. Zvláštností ohledání
místa dopravní nehody je, že při něm je použito postupů technického charakteru, vyžadujících
odborné technické znalosti orgánů činných v trestním řízení provádějících ohledání, zejména
z konstrukce a provozu dopravních prostředků. I u dopravních nehod platí zásada
systematického a důsledného ohledání místa činu, protože místo dopravní nehody je
rozhodujícím nositelem informací – důkazů pro objasnění dopravní nehody. Postup při ohledání
místa dopravní nehody není ničím zvláštním od postupu uplatňovaného při ohledání míst jiných
druhů trestných činností. U rozsáhlých dopravních nehod je postupně využíváno i
videozáznamu, výjimečně je využívána ve spolupráci se specializovanými kriminalistickými
pracovišti i fotogrammetrie (DMU, Fotokres), která je sice ideálním způsobem pro zobrazení
situace na místě dopravní nehody, je však technicky a organizačně náročná.
Úplnost ohledání místa dopravní nehody je mimo jiné závislá na správném stanovení hranice
ohledání, tj. vymezení prostoru, ve kterém bude ohledání provedeno. Prostor ohledání je proto
potřebné vymezit dostatečně široce, aby zahrnoval všechny důležité objekty, které se nacházejí
na místě dopravní nehody. Místem ohledání není jenom vozovka – pozemní komunikace, kde
se nachází nejvíce stop chování vozidla těsně před nehodou, stopy jízdy, brzdění, vybočení
apod., ale i místa přilehlá k vozovce.
Jestliže před ohledáním byla z místa nehody odtažena vozidla nebo vozidla změnila svou
původní polohu (např. z důvodu odstranění hrozícího nebezpečí nebo v naléhavých případech
z důvodu zprůjezdnění vozovky) nebo byly odvezeny zraněné osoby nebo i mrtvoly, původní
polohu vozidel po nehodě i polohu zraněných osob a mrtvol na vozovce i mimo vozovku
vhodně vyznačíme. V žádném případě se neprovádí rekonstrukce polohy vozidel pro účely
ohledání, tzn. je nepřípustné, aby se vozidlo stavělo zpět do polohy, ze které bylo odtaženo.
K vyznačení polohy vozidel i zraněných a mrtvol v nezbytném rozsahu vyžádáme informace
od účastníků nehody a od svědků. Tuto skutečnost pak poznamenáme i do protokolu o ohledání
místa dopravní nehody. Při zjišťování polohy vozidel, mrtvol, ale i věcných a jiných stop je
třeba vzít v úvahu, že tyto objekty jsou často z místa střetu či nárazu odmrštěny i do větších
vzdáleností následkem setrvačnosti.
Součástí ohledání místa dopravní nehody je ovšem i popis samotného místa nehody (pozemní
komunikace) povětrnostních podmínek, světelných a rozhledových podmínek, tzn. zachycení
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objektivních podmínek na místě dopravní nehody v době ohledání. Je potřebné
zadokumentovat:
 charakter vozovky (silnice první třídy, místní komunikace, přímý úsek, zatáčka a její
charakteristika, počet jízdních proudů v jednom směru jízdy apod.),
 rozměry vozovky včetně odbočovacích pruhů, krajnice apod.,
 charakteristika okolí navazující na těleso vozovky a podle okolností i rozměrová
charakteristika (např. příkop a jeho šířka a hloubka, travnatá plocha, lesnatý porost apod.,
 povrch vozovky (živičný, betonový, dlaždice, mokrý, suchý, pokrytý sněhem, námrazou,
blátem, posypaný štěrkem, pískem, technickou solí, apod.),
 stav vozovky (vyjeté koleje, výmoly a jejich velikost, hloubka a rozmístění),
 dopravní značení, jeho rozmístění, viditelnost,
 způsob řízení dopravy (světelným signalizačním zařízením, dopravními značkami apod.),
 povětrnostní podmínky v době ohledání,
 viditelnost (velmi důležité je stanovení viditelnosti v noci a v mlze),
 světelné poměry (zda k nehodě došlo ve dne nebo v noci a světelné podmínky v době
ohledání),
 hustota provozu (stanoví se odhadem na základě zkušeností policisty nebo kriminalisty),
 další charakteristické zvláštnosti.
Každá dopravní nehoda je zpravidla dokumentována podle pravidel a zásad
kriminalistickotechnické dokumentace, a to - protokolem o nehodě v silničním provozu,
plánkem dopravní nehody, fotodokumentací místa dopravní nehody.
Zpracování dokumentace z místa dopravní nehody je potřebné věnovat maximální pozornost.
U dopravních nehod je obvykle nejdůležitějším důkazním prostředkem, na jehož kvalitě závisí
i velmi časté vypracování znaleckého posudku z oboru silniční dopravy nebo příslušných
technických oborů v případech, kdy je posuzována technická závada na vozidle. Špatně
provedené ohledání dopravní nehody nebo nedbale provedená dokumentace z místa dopravní
nehody jsou v trestním řízení vážné chyby, které zpravidla nelze odstranit jinými důkazními
prostředky.
Za důležité a v praxi často opomíjené je ohledání motorového vozidla. Dopravní situace na
místě dopravní nehody nám zpravidla neumožňuje provést podrobné ohledání vozidla, zejména
pokud se týká jeho technického stavu a navíc podrobné ohledání technického stavu vozidla
vyžaduje odborné znalosti, které kriminalista zpravidla nemá. Ohledání motorového vozidla
proto zaměřujeme na polohu a funkčnost jednotlivých ovládacích prvků vozidla, podrobně
popisujeme stopy na vozidle a jeho poškození. Ohledání motorového vozidla musí být
systematické. Doporučuje se následující postup:
 typ, barva, SPZ a základní charakteristika vozidla (č. motoru, č. podvozku, kde se nachází
motor, druh pohonu - na naftu, plyn, benzin nebo jejich kombinace apod.),
 poslední technická prohlídka vozidla podle karty,
 zajištění tachografického kotouče, proužku nebo jiného záznamového prostředku průběhu
jízdy vozidla, pokud je vozidlo opatřeno záznamovým zařízením,
 postavení a zaměření vozidla vzhledem k výchozímu bodu ohledání a ostatním stopám na
místě dopravní nehody,
 celková charakteristika rozsahu poškození vozidla,
 podrobný popis poškození vnějších částí vozidla,
 podrobný popis interiéru vozidla,
Podrobnější ohledání dopravního prostředku na místě dopravní nehody se zpravidla neprovádí
a z technických důvodů ani není možné. Je prováděno až po zajištění vozidla a jeho odtažení
nebo přesunutí na útvar policie nebo na místo, které určí znalec. Podrobná technická prohlídka
je pak prováděna znalcem a dalšími specialisty (např. specialisty kriminalistického ústavu).
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Součástí ohledání místa dopravní nehody jsou lékařské prohlídky zraněných osob a ohledání
mrtvol. Při těchto úkonech je potřebné počítat s tím, že mrtvoly i zraněné osoby budou z místa
nehody odvezeny do příjezdu kriminalisty. Záleží pak na kriminalistovi, pokud byl na místě
dopravní nehody přítomen v přítomnosti ohledávajícího lékaře, do jaké míry činnost
ohledávajícího lékaře usměrní. Na rozdíl od ohledání míst vraždy nebo železniční či letecké
nehody, kde je žádoucí přítomnost soudního lékaře, ohledání mrtvol i prohlídku zraněných osob
u dopravních nehod zajišťuje zpravidla obvodní lékař nebo lékař, který vykonává službu u
rychlé lékařské pomoci.
7. ZVLÁŠTNOSTI VYŠETŘOVACÍCH VERZÍ, PLÁNOVÁNÍ A ORGANIZACE
VYŠETŘOVÁNÍ
Většinu silničních dopravních nehod je možno vyšetřit bez využití metody vyšetřovacích verzí.
Tato skutečnost je zapříčiněna tím, že informace získané ohledáním a podáním vysvětlení
účastníků a svědků nehody jsou často dostačující pro rozhodnutí ve věci, okruh možných viníků
nehody je úzký a jejich totožnost je zpravidla známa.
Vyšetřovací verze je třeba vytýčit v případech, kdy zjištěné skutečnosti dovolují několik
interpretací průběhu nehodového děje, jestliže účastník nehody z místa uprchl nebo ujel a v
případech, kdy je důvodné podezření, že nehoda je způsobena z technických příčin (např.
nesprávná funkce signalizačního zařízení, selhání brzdového systému, špatným označením či
neoznačením nebo neosvětlením překážky na komunikaci apod.) a v případech, kdy není
vyloučeno náhlé selhání zdravotního stavu některého z účastníků dopravní nehody.
Ve vyšetřovací praxi nejsou řídké případy dopravních nehod s účastí odcizených vozidel.. V
některých případech je třeba zvážit i vytýčení verze k zavinění nehody vlastníkem údajně
odcizeného vozidla, jestliže byly získány poznatky o jeho sklonech k požívání alkoholu a tím i
podezření o snaze vyhnout se postihu za řízení vozidla v podnapilém stavu.
Za typické vyšetřovací verze o příčinách dopravní nehody je možno považovat tyto verze:
 nehoda byla způsobena nesprávným způsobem jízdy, následkem porušení pravidel
silničního provozu některým z účastníků dopravní nehody,
 k nehodě došlo následkem technické závady na vozidle, špatného stavu vozovky,
osvětlení atd.,
 nehoda byla důsledkem předchozí činnosti nebo stavu účastníků před nehodou (únavou
a nevyspáním, nemocí a požitím léků, náhlou nevolností spojenou se ztrátou ovládání
řízení, vlivem předchozího požití většího množství alkoholu, který v době nehody nebyl
vyloučen z mozkové tkáně).
8. ZVLÁŠTNOSTI NÁSLEDNÉ ETAPY VYŠETŘOVÁNÍ
Stejně jako při vyšetřování jiných kriminalisticky relevantních událostí, začíná následná etapa
vyšetřování sdělením obvinění určité osobě. Ke zjištění nehodového děje, příčin a podmínek
dopravní nehody, jsou významným zdrojem informací výslechy svědků a dalších osob
zúčastněných na dopravní nehodě. Při výslechu těchto osob hraje důležitou úlohu čas, který
negativně ovlivňuje proces zapamatování informací o dopravní nehodě. Z těchto důvodů je
potřebné zejména svědky ale i ostatní účastníky dopravní nehody vyslechnout co nejdříve po
nehodě, doporučuje se výslech provést v den nehody, abychom tak předešli vědomému nebo i
nevědomému zkreslování informací o dopravní nehodě. V některých případech se doporučuje
provést výslech důležitých svědků nebo zúčastněných osob přímo na místě dopravní nehody,
kde je možné i bezprostředně po provedení ohledání místa dopravní nehody zahájit trestní
stíhání. Vyslýchané osoby tak mají relativně méně času na přípravu zkreslených výpovědí.
Proces rychlého zapomínání je typický zejména pro děti a přestárlé osoby. U svědků dopravní
nehody, zejména u starších osob je dále potřebné počítat s určitou podjatostí vůči řidiči, který
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dopravní nehodu zavinil. Příčiny a samotný nehodový děj je tak zveličován nebo naopak jsou
zamlčovány některé informace svědčící ve prospěch řidiče. Výslechy je potřebné zaměřit tak,
aby se výpověď stala chronologickým obrazem průběhu dopravní nehody, aby obsahovala
odpovědi na nehodové jednání i na nehodovou událost. K tomu, aby výpověď svědků a
zúčastněných osob byla objektivní a věrohodná, musí být u nich ověřeno, zda byly schopny
vnímat průběh dopravní nehody, zda jsou schopny vnímanou událost správně reprodukovat,
zda měly příznivé a přiměřené podmínky pro pozorování a vnímání nehodové události.
U poškozených výslech dále zaměříme na zjištění - jejich postavení a činnost v době nehody,
popisu nehodového děje, charakteru a rozsahu poškození, stanoviska k náhradě škody.
Výslechy zúčastněných osob. Obvinění účastníka dopravní nehody pro zpravidla poruchový
trestný čin, kterým bylo obvykle způsobeno ublížení na zdraví nebo poškozen majetek, v řadě
dopravních nehod není jednoduché a vyžaduje podrobný rozbor nehodové události, jednání a
chování účastníků dopravní nehody, svědků i poškozených. Není výjimkou, že každý účastník
dopravní nehody určitým způsobem porušil pravidla silničního provozu. K objektivnímu
posouzení dopravní nehody je pak nezbytně nutné zkoumat příčinnou souvislost mezi
jednotlivými porušeními pravidel silničního provozu účastníky dopravní nehody a následkem.
Klasickým příkladem takového nehodového jednání je sražení podnapilého chodce motorovým
vozidlem, kdy chodec se potácivou chůzí pohyboval v jízdní dráze řidiče motorového vozidla.
Chodec tím, že se pohyboval bezdůvodně v jízdní dráze motorového vozidla, porušil
ustanovení § 2 odst. l a 54 odst. 1 vyhl. č. 99/1989 Sb o pravidlech silničního provozu, řidič
motorového vozidla podle způsobu jízdy zpravidla poruší např. ustanovení § 16 odst. 1 téže
vyhlášky tím, že nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla
a nákladu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat.
V důsledku naznačeného jednání byla chodci způsobena těžká újma na zdraví.
Účastníkem dopravní nehody rozumíme každou osobu (účastníka silničního provozu), která se
podílela na vzniku dopravní nehody. Účastníkem dopravní nehody tedy může být i osoba, která
byla dopravní nehodou poškozena, která v počátku vyšetřování vystupuje jako svědek dopravní
nehody a samozřejmě řidič vozidla, které mělo na dopravní nehodě účast. Pojem účastníka
dopravní nehody proto nelze redukovat pouze na obviněného.
Vyšetřovací experiment a rekonstrukce. Vyšetřovací experiment a rekonstrukce jsou
relativně častými vyšetřovacími úkony prováděnými při vyšetřování silničních dopravních
nehod. Oba tyto úkony jsou vhodné k prověření vytýčených verzí a nejsou zpravidla závislé na
aktivní součinnosti původních účastníků nehody. Umožňují odstranění rozporů mezi
výpověďmi účastníků a zjištěnými fakty tam, kdy jsou jiné důkazní prostředky nepřesvědčivé
vzhledem k specifickým podmínkám a okolnostem vzniku a průběhu dopravní nehody (např.
rychlost jízdy, včasnost reakce na překážku atd.).
Vyšetřovací experiment je pokusná činnost zaměřená na zjištění možnosti průběhu dopravní
nehody, nebo jejího určitého stádia v systematicky a cílevědomě měněných podmínkách.
Vyšetřovacím experimentem jsou prověřovány určité dílčí možnosti děje probíhajícího
v souvislosti s dopravní nehodou nebo určité fáze mechanismu vzniku dopravní nehody
v konkrétních modelových podmínkách.
Od vyšetřovacího experimentu je potřebné odlišovat tzv. technický experiment znalce, který je
oprávněn provést sám znalec v rámci zpracování znaleckého posudku. Hranice mezi znaleckým
a vyšetřovacím experimentem nelze přesně stanovit. Znalec je však oprávněn sám zkoumat a
provádět práce, které náleží do rozsahu jeho znalecké činnosti. Znalec je tak např. oprávněn
sám provést technickou prohlídku motorového vozidla, kterou však musí průběžně
dokumentovat.
Rekonstrukcí dopravní nehody rozumíme obnovení původní situace průběhu dopravní nehody
v relativně stejných podmínkách, za použití původních předmětů a prostředků na základě
263

shromážděných důkazů vyšetřováním. Rekonstrukcí se ověřuje, zda se dopravní nehoda mohla
stát tak, jak vyplývá z výsledků vyšetřování. Podmínky provedení rekonstrukce jsou obdobné
jako u vyšetřovacího experimentu.
Expertizy. Znalci při vyšetřování dopravních nehod mají již své nezastupitelné místo. Je stále
méně dopravních nehod, které nevyžadují znalecké zkoumání (expertizy) z různých, zejména
však technických oborů. Při dopravních nehodách jsou prováděny tři základní skupiny expertiz
– kriminalistické expertízy, oborové a komplexní expertízy. Z kriminalistických expertíz jsou
obvykle vyžadovány expertízy trasologické, daktyloskopické, mechanoskopické, biologické a
chemické.
Trasologické expertízy jsou vyžadovány v případech, kdy na místě dopravní nehody jsou
zanechány stopy pneumatik a obuvi. Tyto stopy nejčastěji nalézáme na vozovce, není však
výjimkou, že stopy po pneumatikách zajistíme i na oděvu nebo těle zraněné osoby nebo
mrtvoly. Stopy chůze (obvykle se jedná o stopy chůze poškozeného) jsou důležité pro stanovení
směru chůze.
Daktyloskopické stopy nejsou obvyklými stopami, které by byly zajišťovanými při dopravních
nehodách. Jejich zajištění přichází v úvahu v případech, kdy řidič vozidla z místa nehody utekl,
nebo k objasnění otázky, která osoba v době nehody řídila motorové vozidlo. Zpravidla jsou
zajišťovány na volantu, palubní desce a zpětném zrcátku vozidla. Daktyloskopickou stopu však
může zanechat na vnějších částech vozidla i poškozená osoba, která byla zachycena jedoucím
vozidlem. Pak mohou přispět k usvědčení pachatele.
Mechanoskopické expertízy jsou při dopravních nehodách využívány při zkoumání úlomků
střepů z oken, světlometů, kousky emailů z karoserie zanechaných na oděvu nebo těle
poškozeného nebo na jiném předmětu, součástí vozidla apod.
Biologická expertíza je využívána zejména v případech, kdy řidič z místa nehody utekl nebo je
sporné, která osoba řídila vozidlo v době nehody. Je zajišťována krev, cigaretové nedopalky,
tělní sekrety, tkáně, vlasy, mozková hmota a další.
Chemická expertíza je u dopravních nehod využívána ke zkoumání zejména zajištěných
mazadel, pohonných látek, barvy, případně sypkého materiálu, který vypadal z vozidla, které
nehodu zavinilo.
Druhou skupiny expertíz – znaleckých posudků tvoří tzv. oborové expertízy, z nichž nejčastější
jsou soudní pitva a další soudně lékařské znalecké posudky a technické soudně inženýrské
expertízy zejména z oboru silniční dopravy, elektrotechniky, strojírenství a další.
Nelze vyloučit, že při vyšetřování dopravních nehod budou vyžadovány i znalecké posudky
z oboru soudní psychologie nebo psychiatrie.
Znalecké posudky z technických oborů jsou vyžadovány téměř u každé dopravní nehody. Jsou
vyžadovány k posouzení mechanismu vzniku dopravní nehody, technické závady vozidla,
otázek konstrukčního charakteru, únavy materiálů, pevnosti a tažnosti kovů a dalších
technických otázek provozu motorových vozidel.
9. ZVLÁŠTNOSTI
ZAPOJENÍ
VEŘEJNOSTI
DO
VYŠETŘOVÁNÍ
A
KRIMINALISTICKÉ PREVENCE
Zapojení veřejnosti do vyšetřování silničních dopravních nehod je (na rozdíl od některých
kriminálních deliktů) možné v širším měřítku. Pomoc veřejnosti je často využívána na místě
dopravní nehody, zejména dopravní katastrofy k poskytnutí pomoci zraněným osobám, dále při
uzavření místa nehody a odklonění dopravy, usměrnění a varování ostatních účastníků před
nebezpečím a tím k zabránění hromadné srážky atp.
Poměrně široce je využívána pomoc veřejnosti při hledání možných svědků nehody a pátrání
po vozidle a pachateli, který uprchl či ujel z místa dopravní nehody.
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V těchto případech se výzvy policie setkávají s kladným ohlasem veřejnosti a na základě takto
získaných informací se nezřídka podaří vypátrat pachatele a vozidlo, které mělo účast na
dopravní nehodě dříve, než jsou odstraněny stopy a jiné věcné důkazy. K tomu přispívají
hromadné sdělovací prostředky, zvláště televize a rozhlas, zejména v případech, kdy došlo k
usmrcení osoby a pachatel z místa ujel.
K preventivnímu působení na širší veřejnost je využívána statistika silničních dopravních
nehod, která má širokou publicitu v televizi, rozhlase a tisku.
Zevšeobecněním vyšetřovací praxe jsou v některých případech zjišťovány poznatky (např.
častý výskyt nehod na určité křižovatce či úseku), které umožní podávat návrhy kompetentním
orgánům k umístění výstražných dopravních značek, snížení rychlosti jízdy na určitém úseku,
instalace zařízení k řízení dopravy apod.
Poděkování:
Příspěvek vzniknul v rámci projektu Zkoumání kriminalistických stop, podpořeného
z prostředků institucionální podpory.
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BIOMECHANICKÉ HODNOCENÍ „SHAKEN BABY SYNDROME“
JIŘÍ STRAUS, ZDENĚK SADÍLEK
Abstrakt:
Syndrom třeseného dítěte – Shaken baby syndrome (SBS) – je nejčastěji způsoben prudkým
třesením a cloumáním s kojencem nebo malým dítětem, přičemž nezáleží na tom, za jakou část
těla dítěte je cloumáno a třeseno, za nohy, ruce, hrudník či ramena. Dětská hlava a krk jsou
mimořádně zranitelné právě proto, že hlava je tak velká a krční svaly jsou stále ještě slabé.
Dětský mozek a cévy jsou velmi křehké a třesení, škubání či prudké trhání způsobí hyperflexi
nebo hyperextenzi krčních svalů s vážnými následky. Prudké třesení může mít za následek
poškození mozku (které vede až k mentální retardaci, poruchám řeči nebo učení), paralýzu,
epileptické záchvaty, ztrátu sluchu nebo dokonce smrt. Může také způsobit krvácení do mozku
nebo v okolí očí s následkem slepoty. V příspěvku jsou uvedeny výsledky experimentů, které
byly provedeny s biomechanickým modelem kojence. Autor uvádí hodnoty zrychlení hlavy,
které dosáhli probandi průměrné výkonnosti. Potvrdila se hypotéza, že třesením v krátkém
časovém úseku po dobu několika sekund je člověk schopen způsobit přetížení, které dosahuje
kritické hranice pro přežití při vnitřním poranění hlavy poškodit dítě.
Klíčová slova:
Shaken Baby Syndrome, třesení, decelerace
Abstract:
Shaken baby syndrome (SBS) is most often caused by shaking and shaking with a baby or
infant, regardless of the part of the child's body that is shaken and trembling, legs, arms, chest
or shoulders. The baby's head and neck are extremely vulnerable just because the head is so
large and the neck muscles are still weak. The baby's brain and vessels are very fragile, and
shaking, jerking or violent tearing causes hyperflexion or hyperextension of the neck muscles
with serious consequences. Sudden shaking can result in brain damage (leading to mental
retardation, speech or learning disorders), paralysis, epileptic seizures, hearing loss or even
death. It can also cause bleeding in the brain or around the eyes resulting in blindness. The
paper presents the results of the experiments carried out with the infant biomechanical model.
The author reports the acceleration values of the head that have reached the average
performance probability. The hypothesis has been confirmed that by shaking a short period of
time for a few seconds, one is able to cause overloading, which achieves a critical limit for
survival in an internal injury to the head to harm the child.
Keywords:
Shaken Baby Syndrome, shaking, deceleration
Úvod
V současné dynamicky se rozvíjející společnosti objevujeme nové fenomény jak z pohledu
kriminologie, psychologie, trestního práva, tak z hlediska kriminalistiky, kde se stále hledají
nové způsoby vedoucí k objasňování trestných činů jako například projevy rodinného násilí.
Domácí násilí lze vymezit jako převážně v soukromí jednostranně cílený, opakující se
dynamický systém nebezpečných útoků proti životu, zdraví, svobodě, nebo útoků proti lidské
důstojnosti osoby blízké (nebo blízkých osob), především psychického, fyzického nebo
sexuálního charakteru.
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Součástí tohoto násilí je také týrání, zneužívání a zanedbávání dětí souhrnně označováno
anglosaskou zkratkou CAN (Child Abuse and Neglect). Syndrom CAN je obvykle definován
jako poškození fyzického či psychického nebo sociálního stavu a vývoje dítěte 207. Toto
poškození vzniká v důsledku jakéhokoli a rozhodně ne náhodného jednání rodičů nebo jiné
dospělé osoby a je v dané společnosti a kultuře hodnoceno jako nepřijatelné. Příznaky CAN
vznikají následkem aktivního ubližování nebo nedostatečné péče. Pojem CAN se vztahuje na
všechny základní formy ohrožení dítěte prostřednictvím týrání tělesného i psychického rázu,
zanedbáváním a zneužíváním - tyto formy jsou velmi rozmanité a velmi často se navzájem
kombinují.
Od roku 1992 se dle Zdravotní komise Rady Evropy za fyzické týrání považuje vědomé tělesné
ublížení dítěti anebo nezabránění ublížení či utrpení dítěte včetně úmyslného otrávení nebo
udušení dítěte - pokud je jasné či existuje důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo
mu vědomě nebylo zabráněno.
Frekventovaná jsou týrání skrytá - zavřená (např. otřesy mozku, míchy, poranění svalu, šlach,
nervů, cév, kloubů, zlomeniny nebo poškození nitrobřišních orgánů: tupým úderem může být
způsobeno roztržení jater, sleziny, žaludku…apod.), a jinými dalšími formami jako jsou208:
 nepřiměřené taháním za ušní boltce,
 přinucení dítěte stát nebo sedět v nepohodlné pozici nebo na místě, které v něm
vyvolává strach (ve sklepě apod.),
 odpírání spánku nebo potravy za trest,
 silné třesení, zejména u malých dětí (syndrom třeseného dítěte),
 otravy jedy a chemikáliemi,
 podávání alkoholu a drog.
Syndrom třesení dítětem „Shaken baby syndrome“
Uvedený syndrom třeseného dítěte není zatím velice známý, přesto patří mezi nejhrubší formu
násilí na dětech. Jedná se o zdravotní potíže označované jako syndrom třeseného dítěte – angl.
Shaken baby syndrome (SBS) - bývají způsobeny prudkým třesením a cloumáním s kojencem
nebo malým dítětem, přičemž nezáleží na tom, za jakou část těla dítěte je cloumáno a třeseno zda za nohy, ruce, hrudník či ramena.
Dětská hlava a krk jsou mimořádně zranitelné právě proto, že hlava je tak velká a krční svaly
jsou stále ještě slabé. Syndrom třeseného dítěte se vyskytuje u dětí v jakémkoliv věku, ale
nejčastěji u dětí mladších jednoho roku. Podle posledních studií činí roční incidence poranění
hlavy 24,6 na 100 000 dětí do 1 roku věku s průměrem výskytu okolo 8 týdnů života. Nejmladší
dítě, u kterého byl syndrom diagnostikován, byl osmidenní novorozenec.
Dětský mozek a cévy jsou velmi křehké a třesení, škubání či prudké trhání způsobí hyperflexi
nebo hyperextenzi krčních svalů s vážnými následky. Prudké třesení může mít za následek
poškození mozku (které vede až k mentální retardaci, poruchám řeči nebo učení), paralýzu,
epileptické záchvaty, ztrátu sluchu nebo dokonce smrt. Může také způsobit krvácení do mozku
nebo v okolí očí s následkem slepoty.

207

CASE, M., GRAHAM, M., HANDY, T., JENTZEN, J., MONTELEONE, J. The National Assotiation of
Medical Examiners Ad Hoc Committe on Shaken Baby Syndrome. Positron paper on fatal abusive head injures
in infants and zouny children. American Journal of Forensic Medicine and Patology. Vol. 22, No 2, 2001, pp.
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Materiál a metody
Z hlediska biomechanického namáhání jsou důležité dvě zásadní hodnoty, a to přetížení mozku
(decelerace hlavy vyjádřená v násobcích g, tíhová konstanta g = 9,81 m.s-2 ) a čas zátěže (s).
Na obr. 1 je uvedeno schéma zatížení hlavy třesením.

Obr. 1: Pohyb hlavy při SBS209

Obr. 2: Shaken Baby Syndrome - směr působení sil210
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Med., 92, 1999, pp. 556-561.
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Podle biomechanických podkladů211 platí hodnoty třesení pro děti následujících parametrů hmotnost dítěte 3 – 4 kg, hmotnost hlavy 770 – 870 g, hmotnost mozku 500 g. Při třesení
dochází k rotaci hlavy kolem bodu O, velikost smykových sil je závislá na délce poloměru r,
podle biomechanických podkladů lze stanovit r = 10 cm. Pro a = 9 g je maximální rychlost na
horním okraji hlavy (na temeni hlavy) v = 8,83 m.s-1. Rychlost kmitání hlavy má charakter
sinusového průběhu. V místě extrému je v = 0. Rychlost pohybu se zvýší na okraji mozkové
kůry a vzniknou nebezpečné smykové síly mezi mozkem a lebkou, ty mají za následek
poškození tepen a následné nitrolební krvácení.
Z dosud zjištěných údajů vyplývá, že k syndromu třeseného dítěte („Shaken Baby Syndrome“)
dochází převážně v situaci, kdy osoba držící v rukou dítě s ním provádí předozadní pohyb. Tím
v důsledku nedostatečně vyvinutých týlních svalů dítěte, rychlé akceleraci předozadního
pohybu ze strany držící osoby, dochází k pozdější akceleraci, dochází ke zrychlení hlavy dítěte
při zpětném pohybu. Působením předozadního pohybu a odstředivých sil vzniká zvýšený
nitrolební tlak a v důsledku pohybu mozkové hmoty uvnitř hlavy dítěte začnou působit i
smykové síly. Z výše uvedených důvodů byl pro modelovou situaci zvolen právě tento způsob
pohybu dítěte.
Pro tuto modelovou situaci byl zapůjčen firmou HELAGO-CZ s.r.o. simulátor určený pro
výukové účely o Shaken Baby Syndromu od výrobce Realityworks. Při prvním měření pilotní
modelové situace jsme na figuríně zvýraznily pevné body lepicí páskou. Pro záznam pohybu
byla použita rychlostní videokamera s frekvencí snímání 250 snímků/sekundu.
Figurína byla ve velikosti přibližně šesti měsíčního kojence vybavena akustickým simulátorem
dětského pláče a uvnitř hlavy snímači spojené s LED diodami. Ty po dosažení určité hraniční
meze počaly impulsně červeně svítit. Signalizující tak kritickou hranici vážných poškození
oblastí mozku. Zároveň ustal i akustický simulátor pláče.
Figurína pro měření měla v sobě zabudovaná čidla, která simulovala dětský pláč, a při dosažení
kritického zatížení mozku došlo ke světelné reakci na hlavě, hlava začala „blikat“. Reakce
figuríny (simulátoru) se zkoušela i při intenzivním třesení (subjektivně velkým úsilím) a
z prvotních zjištění vyplynulo, že postačoval kratší čas třesení (řádově několik sekund) a méně
vynaloženého úsilí k tomu aby uvnitř zabudovaná čidla reagovala, než tomu bylo u třesení
figurínou předozadním pohybem. Dále při chování záleželo na postavení hlavičky dítěte. Pokud
byla hlavička směrem od figuranta do prostoru, bylo zapotřebí intenzivnějšího třesení než
v případech, kdy hlavička figuríny směřovala vzhůru k figurantovi.
Pro druhé měření modelové situace jsme zvolili uchycení akcelerometru na hlavě figuríny,
který snímal okamžité zrychlení hlavy dítěte. Záznam pohybu byl zaznamenán jak na jednu
videokameru s frekvencí 25 snímků/sekundu, tak dvěma videokamerami frekvencí snímání 250
snímků/sekundu.
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Obr. 3: Třesení modelem dítěte, zapůjčený firmou HELAGO-CZ s.r.o. simulátor určený pro
výukové účely o Shaken Baby Syndromu od výrobce Realityworks.

Obr. 4: Difuzní axonální trauma vzájemným střižným pohybem mozkové hmoty proti sobě.212

Výsledky
Vyhodnocení naměřených hodnot a grafické zpracování průběhu jednotlivých modelových
situací je v na následujícím grafu, které prezentují průběh decentrace hlavy.
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Publishing, 1966. 228 s.
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Obr. 5 – Průběh zrychlení hlavy v čase, plynulé třesení dítětem.
Někteří figuranti byli schopni i ve velmi krátkém čase vyvinout přetížení, které dosahuje či
dokonce přesahuje hranici pro přežití při vnitřním poranění hlavy. Je třeba si povšimnout i délky
třesení s dítětem. Délka třesení byla určována tím, kdy simulační zařízení pláče figuríny ustalo
a zároveň se rozsvítily LED diody znázorňující oblasti poškození. Nejdelší doba třesení trvala
2,5 s. Při teoretickém předpokladu, že třesení by trvalo kolem 5 s, pak kritické hranice tolerance
organismu HIC =1000 dosáhli téměř všichni figuranti. HIC je hodnota, která vyjadřuje zatížení
mozku pro impulsní zatížení, je to funkce zrychlení hlavy v časovém intervalu.
 1 t2


HIC =
 adt 
 t 2  t1 t
1



2,5

t 2  t1  , kde a je výsledné zrychlení hlavy.

Dále z výsledků měření této modelové situace vyšlo najevo, že při vložení spojnice trendu
mocninného typu do graficky vyjádřených výsledů měření, že tato spojnice téměř identicky
kopírovala teoreticky stanovenou hranici GSI=1000.
Závěr
Měřením na souboru osob se prokázalo, že lze dosáhnout kritické hodnoty zatížení organismu,
nitrolební krvácení dítěte, velmi snadno. Všichni figuranti byli schopni vytvořit kritickou
hranici decelerace hlavy. Třesením v krátkém časovém úseku po dobu několika sekund je
člověk schopen způsobit přetížení, které dosahuje kritické hranice pro přežití při vnitřním
poranění hlavy poškodit dítě.
Maximální hodnota přetížení hlavy v krajní poloze byla zjištěna hodnota zrychlení hlavy 30 g,
a to pro záporné i kladné hodnoty, pro obě krajní polohy hlavy. Minimální hodnoty byla zjištěna
9 g. Pokud uvažuji absolutní hodnotu zjištěných maxim zrychlení, pak průměrná hodnota při
měření byla zjištěna 19 g.
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Při překročení hodnoty 12 g je podle literatury213 možné způsobit nejen vážnou újmu na zdraví,
ale i smrt. Toto však bude velice individuální, neboť třesení může být ovlivněno nejrůznějšími
faktory jako např. fyzické dispozice osoby třesoucí, zdravotní stav dítěte, jeho stáří a fyzická
konstrukce nebo o jakou národnost se jedná. U dětí různých národností jsou známé rozdíly např.
v období, kdy jsou schopny ovládat krční svalstvo. Potvrdili se však již dříve známé poznatky,
že třesení dítěte způsobí enormní zvýšení tlaku mozku na vnitřní stranu lebky a vznikají značné
smykové síly mezi mozkem a lebeční kostí.. Takto může vzniknout subdurálních krvácení,
edému mozku nebo zvýšení intrakraniálního tlaku. Vnitřní tlak způsobený tímto třesením, také
působí na zadní stranu sítnice oka, ve kterém může dojít k retinálním hemoragiím a tím
poškození zraku dítěte. Při silné akceleraci a následné deceleraci v důsledku nevyvinutých
krčních svalů může dojít k přerušení impulsů jejich nervových výběžků (axonů) a následné
zástavy srdce.
Za závěr uvedu ještě jednu skutečnost, kterou jsme vypozorovali při experimentech, která byla
popsána i v literatuře [6]. Při měření lze pozorovat postavení palců figurantů, které směřovali
do oblasti hrudníku dítěte. Ty mohou způsobit v této oblasti různé oděrky, hematomy či
zlomeniny žeber. Na grafech si lze povšimnout, že pokud by se doba takto intenzivního třesení
pohybovala mezi 4 až 5 sekundami, dosáhl by téměř každý figurant kritické hranice pro přežití
při vnitřním poranění hlavy. Z výsledků měření lze také uvést, že jiné zacházení, v tomto
případě chování, není pro dítě nebezpečné. Avšak pro potvrzení těchto závěrů u nás dosud
nejsou provedena měření a studie v dostatečném množství.

Obr. 6: Při měření lze pozorovat postavení palců figurantů, které směřovali do oblasti
hrudníku dítěte. Ty mohou způsobit v této oblasti různé oděrky, hematomy či zlomeniny
žeber.
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Obr. 7 – Působení tlakový sil na hrudník dítěte.

Obr. 8: Rozsáhlé subdurální krvácení, zatížení mozkové hmoty214.
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DETEKCE STOPOVÉHO MNOŽSTVÍ KOKAINU POMOCÍ
POVRCHEM ZESÍLENÉ RAMANOVY SPEKTROSKOPIE
VERONIKA SKOUPÁ, MARTIN ČLUPEK, VLADIMÍR SETNIČKA
Abstrakt:
Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie by mohla být vhodná metoda pro stopovou detekci
návykových alkaloidů kvůli nízkým detekčním limitům. Pro forenzní účely je nezbytné
zvládnout detekci i velmi nízkých koncentrací nejen účinných látek, ale též adulterantů
nacházejících se v reálných vzorcích.
Tato práce se zabývá metodikou analýzy kokainu a jeho reálných vzorků pomocí povrchem
zesílené Ramanovy spektroskopie, možnostmi detekce a profilování. Bylo testováno několik
substrátů, zlaté i stříbrné nanočástice a terčíky. Dále je zde zjišťována vhodná excitační vlnová
délka pro daný substrát.
Klíčová slova:
kokain, nanočástice, SERS, spektroskopie, forenzní analýza, identifikace
Abstract:
Surface enhanced Raman spectroscopy, giving to it’s properties and low detection limit, seems
to be a suitable method for drug and controled substances analysis. For analytic and forensic
purposes it is necessary to be able to detect very low concentrations of analytes as well as
adulterants possibly contained within the samples.
This study deals with the development of analytical methodology using surface enhanced
Raman spectroscopy to reliably detect cocaine in real samples and the profiling. The number
of substrates, such as gold and silver nanoparticles and targets, as well as determination of the
best excitation wavelength for a given substrate, were tested.
Keywords:
cocaine, nanoparticles, SERS, spectroscopy, forensic analysis, identification
Úvod
Nelegální obchod s drogami a psychotropními látkami je celosvětový problém. Jedná se o
formu organizovaného zločinu, která přináší značné zisky. Celosvětově je na vzestupu
zneužívání kokainu. Obchod s kokainem představuje v EU roční zisk v řádech miliónů euro.
Výroba kokainu je poměrně jednoduchá a umožňuje vznik produktu vysoké kvality a čistoty.
Alkaloidy se extrahují z drceného listí koky s vápnem za použití benzínu. Benzínový extrakt se
získává vodným roztokem silné kyseliny (např. sírové). Po odstátí vznikne alkaloidová pasta.
Alternativně mohou být připraveny soli hydrochloridu nebo síranu1.
Profilování kokainu
Látky nalezené ve vzorcích kokainu můžeme rozdělit do několika kategorií: (1) Přírodní
sloučeniny přítomné v surovině, které byly extrahovány během výrobního procesu a zůstaly
v konečném produktu, (2) Nečistoty nebo vedlejší produkty, které se do látky dostávají
z tajných laboratoří (z rozpouštědel a reakčních činidel), (3) Řezná činidla, která mohla být
přidána při následné manipulaci s drogou. Tato činidla dělíme dále na farmakologicky neaktivní
snadno dostupné látky a farmakologicky účinné látky, které jsou dostupné obtížněji.
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Úpravy vzorků kokainu tedy mohou nastat jak v etapě produkce, tak v distribučním řetězci, o
čemž může poskytnout informace profilování, včetně odhalení zeměpisném původu či
distribučních sítí. Zpracovávání informací o čistotě drog, přítomnosti a koncentraci řezného
činidla je neocenitelné nejen pro lepší znalosti o trhu s drogami, ale také v rámci prevence
snižování škodlivých účinků. Poznatky získané analýzou jsou užitečné pro odborníky na
zdravotní péči i spotřebitele, kteří mají omezené znalosti o složení vzorků prodávaných na trhu.
Analýzy účinných látek a přítomných příměsí, stejně jako studie zdravotních rizik a účinků,
mohou být užitečné pro pochopení neočekávaných vedlejších komplikací nebo "náhodného"
nárůstu předávkování po užití drog stejného profilu.
Nejčastěji2,3 se jako příměsi kokainu a heroinu používají cukry (glukóza, sacharóza, laktóza,
atd.), mastek, škrob a uhličitany. Počet identifikovaných nežádoucích příměsí se u kokainu od
roku 1980 soustavně zvyšuje, zatímco u heroinu se snižuje. V roce 1980 byly v Evropě hlavní
řezná činidla kokainu lidokain a cukry. V dnešní době je to fenacetin, levamisol, kofein,
lidokain a následují diltiazam, hydroxyzin a prokain4.
Vibrační spektroskopie
Vibrační spektroskopie se zabývá studiem pohybů jader v molekulách, tj. molekulárních
vibrací, a to prostřednictvím interakce molekuly se zářením, která vede k vibračním přechodům
molekuly. V nejjednodušší aproximaci jí můžeme rozdělit na infračervenou (IR) a Ramanovu
spektroskopii5.
Ramanova spektroskopie
Ramanův efekt je nepružný rozptyl záření. D při něm k posunu vlnové délky části záření
rozptýleného molekulami, které má jinou frekvenci než byla frekvence dopadajícího záření 6.
Ramanova spektroskopie využívá rozptýleného záření k získání poznatků o molekulárních
vibracích, které mohou poskytnout informace o struktuře, symetrii a vazbách molekuly, a
umožňuje tak kvantitativní i kvalitativní analýzu jednotlivých sloučenin7.
Aplikační možnosti
V minulosti byla IR spektroskopie jedním z hlavních nástrojů pro forenzní identifikaci
materiálů, ale v posledním desetiletí se upřednostňuje Ramanova spektroskopie. Ve srovnání s
IR spektroskopií má několik výhod, díky kterým je atraktivní pro forenzní analýzu. Příprava
vzorku je ve většině případů minimální, umožňuje nedestruktivní analýzu, volné nebo
mikroskopické materiály lze měřit in-situ. Slabé Ramanovy signály vody umožňují měřit
spektra materiálů, které byly snadno odebrány z vodných roztoků nebo vlhkých materiálů8.
Ramanova spektroskopie poskytuje jednoznačnou identifikaci sloučeniny v několika vteřinách
nebo minutách. Kromě výše uvedeného je další výhodou Ramanovy spektroskopie to, že
umožňuje měření vzorků přes průhledné plastové a skleněné nádoby, takže není nutné otevírat
uzavřené lahve nebo vaky. Tím se sníží riziko potenciální kontaminace vzorku a zdravotní
riziko pro osobu provádějící analýzu9.
Ramanova spektra je možné měřit i přes lepicí pásky a to jak průhledné10, tak i barevné. Lepicí
pásky se používají pro sběr částic, poté jsou přilepeny na krycí sklíčko nebo v případě průhledné
lepicí pásky složeny přes sebe. Z literatury vyplývá11, že barevné pásky nemají na pásy ve
spektru vliv.
Díky možnosti měření přes průhledné, ale i barvené lahve může být Ramanova spektroskopie
využívaná při detekci drog uvnitř nápojů. C. Eliasson a spol.12 zjišťovali možnost detekovat
kokain v láhvi s rumem, neboť přeprava drog v lahvích s alkoholem je jedna z hlavních cest
pro jejich pašování. Limit detekce byl 0,04 mol/l.
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Ramanova spektroskopie má ve své podstatě nízkou citlivost, která brání analýze nízkých
koncentrací analytů. Ta může být zlepšena prostřednictvím povrchem zesíleného Ramanova
rozptylu (surface-enhanced Raman scattering, SERS)13.
Povrchem zesílený Ramanův rozptyl
Pro forenzní aplikace má SERS spektroskopie tři klíčové vlastnosti. Za prvé, při SERS
experimentech lze naměřit i spektra několika málo molekul (chemický otisk prstu) a zvýšit
intenzitu Ramanova signálu o několik řádů. To umožňuje detekci mnoha různých druhů analytů
a také měření směsí, přičemž je v jednom měření detekováno více látek. Za druhé, přístrojové
vybavení může být přenosné a lze tak měřit v terénu. SERS spektroskopie je schopna měřit
koncentrace drog na pikomolární úrovni, při krátké době měření a nízkém výkonu laseru. Za
třetí, SERS může být použit pro přímou i nepřímou detekci látek14.
SERS spektroskopie je jeden z nejcitlivějších nástrojů pro detekci adsorbovaných molekul na
zdrsněné kovové povrchy, které umožňují velké zesílení Ramanova rozptylu15. Pro pochopení
SERS spektroskopie proto musíme vzít v úvahu nejen interakci mezi zářením a molekulami,
ale také mezi zářením a kovovými nanostrukturami16.
Používané povrchy
Nanostrukturované materiály často vykazují nové chemické a fyzikální vlastnosti, které jsou
zcela odlišné od těch, které mají stejné materiály v běžné podobě. Rozlišujeme různé druhy
kovových nanostrukturních materiálů, které vedou k velkému SERS zesílení17. Bylo prokázáno,
že SERS-aktivní materiály by měly mít velikost nanostruktur od 5 do 100 nm, přičemž
nejsilnější SERS účinky jsou obvykle pozorovány u nanočástic o velikosti 20 až 70 nm18.
Zesílení je závislé na několika rysech nanostruktur, z nichž jejich velikost a tvar jsou
nejvýznamnější19.
Vhodnost substrátů pro měření drog a jejich stabilita
Perez a spol.20 vyzkoušeli 4 různé stříbrné povrchy. Koloidní stříbro redukované
tetrahydroboritanem sodným, koloidní stříbro redukované citrátem sodným, koloidní stříbro
imobilizované na filtračním papíru a zdrsněnou stříbrnou fólii.
SERS-aktivita jednotlivých substrátů byla hodnocena spektrální analýzou 9 drog. Pokud byla
možné změřit SERS, hlavní spektrální pásy drogy byly přítomny nezávisle na typu podkladu,
pouze s malými odchylkami v polohách pásů. V mnoha případech měly různé substráty za
následek rozdíly v relativních intenzitách pásů a posuny v pozicích pásů. V některých
případech se objevily nové pásy20.
Stabilita roztoků koloidních substrátů je časově omezená, její délka závisí na konkrétním
vzorku a jeho koncentraci. Ve většině případů poklesly SERS signály po 60 min. Stříbrná fólie
měla mnohem lepší stabilitu než filtrační papír. To může být způsobeno lepší tepelnou vodivostí
fólie a tím i minimalizací rozkladu vzorku. Stabilita stříbrné fólie ve srovnání se stříbrnými
koloidy je výrazně lepší, po více než 30 dnech došlo pouze ke 30% snížení SERS intenzity.
Z hlediska stability je nejvýhodnější fólie, pak filtrační papír a nejméně koloidní roztoky20.
EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Chemikálie
Reálné vzorky kokainu byly získány od KÚP Policie ČR. Obsah kokainu byl počítán jako obsah
báze, ale není známo, v jaké formě byl kokain v jednotlivých vzorcích obsažen, proto jsou
uvedené obsahy (Tab. 1) pouze orientační. Dále jsou v tabulce uvedeny pouze hlavní nalezené
adulteranty. Nelze tedy vyloučit, že daný vzorek neobsahuje i nějaké další. Kvůli výše
zmíněným důvodům jsou veškeré koncentrace uváděny jako hmotnostní koncentrace vzorku,
nikoli obsahu kokainu ve vzorku. Je třeba si uvědomit, že kokain hydrochlorid (standard je
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v této formě) má molární hmotnost M = 303 g/mol. Proto, když byla detekována hmotnostní
koncentrace 10-2 g/l, v molárních koncentracích se pohybujeme v řádech 10-5 mol/l.
Tab. 1: Obsah účinné složky ve vzorcích kokainu a nalezené hlavní příměsi
Vzorek
K-792
K-841
K-882
K-935
K-938

Obsah báze (%)
Adulteranty
27,5
fenacetin, lidokain, levamisol
66,0
kofein, hydroxizin
85,1
-32,5
kreatin monohydrát
32,1
kreatin monohydrát

Přístroje
UV/Vis spektrometr Cary 50 (Varian, USA) a DXR Smart Raman spektrometr (Thermo Fisher
Scientific, USA) obsahující lasery emitující vlnové délky 780 a 532 nm.
Metodika měření
Příprava terčíku
Terčíky byly broušeny na brusných papírech SIA EMERY hrubost 3, 5 a 7. Následně byly
broušeny pomocí oxidu hlinitého a nakonec sráženým uhličitanem vápenatým. Zbytky
uhličitanu byly odstraněny v roztoku koncentrované kyseliny sírové s peroxidem vodíku (3:1).
Terčíky byly vyjmuty, opláchnuty a pokoveny (Obr. 1).
Pozlacený terčík
Čistý platinový terčík byl elektrolyticky pokoven v lázni připravené rozpuštěním 2 g
dikyanozlatnanu draselného v citrátovém pufru (ve 200 ml vody bylo rozpuštěno 10 g kyseliny
citronové a 6 g citronanu sodného). Kyanid byl z povrchu terčíku odstraněn varem ve vodném
roztoku peroxodisíranu amonného. Po 4 hod varu se kádinka nechala vychladnout a terčík byl
opláchnut redestilovanou vodou, osušen a vložen do roztoku analytu.
Postříbřený terčík
Platinový terčík byl elektrolyticky pokoven v lázni, která byla připravena rozpuštěním 0,0788
g dusičnanu stříbrného v 50 ml Mili-Q vody. Do roztoku AgNO3 byl po kapkách přidáván
roztok NaOH (100 g/l), dokud roztok neztmavnul (cca 12 kapek). Poté byl přikapáván vodný
amoniak, dokud se roztok neodbarvil. Následně byl přidán koncentrovaný roztok AgNO3 do
lehkého zabarvení roztoku. Amoniak byl zředěn redestilovanou vodou a postupně přikapáván
do lázně tak, aby se lázeň zase odbarvila. Terčík byl z lázně vyjmut, opláchnut, osušen proudem
dusíku a ponořen do roztoku se vzorkem.
Analyt byl u obou terčíků sorbován 1 den, poté byl terčík vyjmut, osušen proudem dusíku a
spektrálně analyzován.
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Obr. 1: Velkoplošné substráty - pozlacený (vlevo) a postříbřený (vpravo) terčík
Příprava a měření nanočástic
Zlaté
Redukované citrátem sodným
Do 100 ml Milli-Q vody ohřáté na 100 ᴼC byl přidán 1 ml 1% vodného roztoku KAuCl4 a poté
2,5 ml 1% (hm) vodného roztoku citrátu sodného. Směs se nechala 10 min vařit. Vznikl červený
koloidní roztok.
Do vialky byl odpipetován roztok nanočástic a poté byl přidán roztok analytu. Při koncentracích
10-2 g/l byla pozorovaná drobná změna zabarvení roztoku. Pro koncentrace
10-3 g/l a nižší nebyla patrná žádná změna barvy, ale v UV/Vis spektrech byl zaznamenán posun
polohy maxima oproti nanočásticím neobsahujícím vzorek.
Čištění nanočástic bylo provedeno centrifugací, dialýzou a jejich kombinací. Po centrifugaci
pro koncentraci kokainu 10-2 g/l byla patrná změna barvy z červené na fialovou. V UV/Vis
spektrech byla patrná výrazná změna. Po dialýze byla změřena UV/Vis spektra, která se oproti
nečištěným nanočásticím lišila jen nepatrně. Ve všech vzorcích, které obsahovaly kokain, byla
patrná změna barvy z červené na fialovou.
Stříbrné
Redukované citrátem sodným
Ke 49 ml vroucí Milli-Q vody byl přidán 1 ml roztoku AgNO3 (připraven rozpuštěním 9,2 mg
AgNO3 v 1 ml Milli-Q vody). Po té byl přidán 1 ml 1% roztoku citrátu sodného. Během 20 min
varu vznikla suspenze nažloutlé barvy.
Připravené pomocí hydroxylamin hydrochloridu
Ke 45 ml roztoku hydroxylamin hydrochloridu o koncentraci 1,67∙10-3 mol/l bylo přidáno 45
ml roztoku NaOH o koncentraci 3,33∙10-3 mol/l. Směs byla 5 min. míchána a následně bylo
přidáno 10 ml roztoku AgNO3 o koncentraci 10-2 mol/l. Po 10 minutách vznikla nažloutlá
suspenze. Po přidání vzorku nebyla pozorována žádná barevná změna u nečištěných i čištěných
nanočástic.
Připravené pomocí borohydridu sodného
75 ml roztoku borohydridu sodného o koncentraci 2,5∙10-3 mol/l bylo vychlazeno na 0 ᴼC, poté
bylo přes septum injekční stříkačkou přikapáno 25 ml roztoku dusičnanu stříbrného o
koncentraci 5∙10-3 mol/l. Roztok byl míchán 1 hod. při teplotě 0 ᴼC. Po přidání analytu byla při
koncentracích 10-2 g/l a 10-3 g/l patrná změna zabarvení roztoku. Pro každou z uvedených
koncentrací má roztok jiné zbarvení (Obr. 2). Pro koncentrace 10-4 g/l a nižší nebyla patrná
žádná viditelná změna. Po centrifugaci roztok s kokainem o koncentraci 10-3 g/l, výrazně
ztmavnul, nižší koncentrace nejsou barevně odlišitelné od samotných nanočástic bez vzorku.
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Obr. 2: Ukázka připravených nanočástic se vzorkem K-792 a) zleva koncentrace kokainu 10-2,
10-3, 10-4 g/l a b) zleva kokain o koncentraci 10-4 g/l a čisté nanočástice.
VÝSLEDKY A DISKUZE
Velkoplošné substráty
Měření SERS spekter standardu kokainu
Stříbrný terčík byl měřen při excitační vlnové délce 780 nm i 532 nm. Z Obr. 3 je patrné, že
pouze několik pásů se shoduje v obou případech (618, 968, 1002, 1206, 1317, 1355, 2929 cm-1),
ostatní jsou posunuté. Intenzity pásů jsou pro excitační vlnovou délku 532 nm oproti excitaci
při 780 nm mnohem intenzivnější i přes použitý nižší výkon laseru. Pro excitační vlnovou délku
532 nm můžeme pozorovat více pásů v oblasti 500 - 1200 cm-1, ale pro oblast 1200 - 1700 cm1
je vhodnější excitační vlnová délka 780 nm.

Obr. 3: Srovnání SERS spekter standardu kokainu na stříbrném terčíku při excitační vlnové
délce 780 nm, výkonu laseru na vzorku 40 mW a době excitace 15 s (červená) a při použití
laseru 532 nm, jeho výkonu laseru 7 mW a době a akvizice 10 s (zelená).
Zlatý terčík byl změřen při excitační vlnové délce 780 nm i 532 nm. Pro měření při 780 nm
byl výkon laseru na vzorku 100 mW, doba excitace 50 s a pro vlnovou délku 532 nm byl výkon
laseru 10 mW, doba excitace 60 s. Ze spekter bylo patné, že excitační vlnová délka 532 nm je
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pro měření kokainu na zlatém terčíku nevhodná, protože ve spektru mají pásy kokainu slabou
intenzitu. Naopak excitační vlnová délka 780 nm poskytuje kvalitní spektra s velkým počtem
pásů a jejich intenzitou výrazně překračující šum.
Z Obr. 4 je patrné, že naprostá většina pásů se shoduje ve své poloze, pouze některé jsou mírně
posunuté a celkové intenzity se liší. Relativní intenzity většiny pásů jsou však pro oba terčíky
podobné. Významnou změnou může být pás 1350 cm-1, kde se pro stříbrný terčík ukazuje velmi
intenzivní pás, zatímco pro zlatý terčík má tento pás intenzitu nižší. Stříbrný povrch vykazuje
celkovou intenzitu signálu výrazně vyšší, proto se zdá být vhodnější pro analýzu kokainu.

Obr. 4: SERS spektrum standardu kokainu na zlatém terčíku (červeně) a stříbrném terčíku
(růžově) při excitační vlnové délce 780 nm.
Spektra reálných vzorků K-882 a K-395 jsou zobrazena na Obr. 5 je patrné, že ne všechny pásy
se shodují. Pásy, které přísluší příměsím/adulterantům kokainu ve vzorku K-935 odpovídají
kreatinu (522, 828, 980, 1059, 1129, 1145, 1190, 1473, 1661 cm-1) a liší se ve svých polohách
jen nepatrně (0 - 4 cm-1) oproti pásům uvedených v literatuře21. Pásy 686 a 1767 cm-1 nepatří
ani kokainu, ani kreatinu, jedná se tedy o další adulterant, prozatím bez identifikace.
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Obr. 5: Srovnání SERS spekter reálného vzorku kokainu K-935 (červená s vyznačenými pásy
adulterantů) a standardu kokainu (modře), spektra měřena na zlatém terčíku pomocí DXR
Smart Ramanova spektrometru při excitační vlnové délce 780 nm, s výkonem laseru 90 mW a
dobou akvizice 25 s.
U vzorku K-882 naprostá většina pásů náleží kokainu. To může být způsobeno vysokou čistotou
tohoto vzorku (85,1 %).
Nanočásticové systémy
Byly vyzkoušeny zlaté i stříbrné nanočásticové systémy. U stříbrných nanočástic bylo
testováno několik postupů přípravy. Z UV spekter nečištěných nanočástic je patrné, že
absorpční maxima se u zlatých a stříbrných nanočástic velmi liší. Pro stříbrné nanočástice je
absorpční maximum 391 cm-1, zatímco zlaté nanočástice mají maximum okolo 517 cm-1.
Zlaté nanočástice
Vzorek K-882 byl měřen na nečištěných, dialyzovaných a centrifugovaných nanočásticích. Pro
nečištěné nanočástice se spektra pro koncentrace vzorku 10-3 a 10-4 g/l významně nelišila od
spektra samotných nanočástic.
Ve spektrech centrifugovaných nanočástic se vzorkem kokainu (K-882) o koncentraci vzorku
10-3 g/l a menší není významná změna v porovnání se spektrem centrifugovaných nanočástic
bez vzorku. Rozdíl mezi spektry je pozorovatelný při koncentraci vzorku 10-2 g/l. Ale ani zde
není rozdíl natolik významný, aby byly odečtením získány pásy patřící vzorku.
Pro vzorek K-882 ve spektrech nebyly patrné žádné pásy kokainu. Spektra samotných
nanočástic i nanočástic se vzorkem vykazují pouze pásy citrátu sodného, který se při přípravě
nanočástic používá.
Dialýza je časově náročná operace a z UV/Vis spekter víme, že absorpční maximum pásů se
posunulo o 5 cm-1, tato změna je s ohledem na spektrální rozlišení přístroje zanedbatelná.
U dialyzovaných-centrifugovaných nanočástic se intenzita SERS spekter u většiny pásů snížila.
Pro nanočástice, které byly po dialýze ještě centrifugovány, se spektrum s koncentrací vzorku
10-3 g/l liší. Po odečtení spektra nanočástic se objevily nepříliš intenzivní pásy (459, 669 a
1420 cm-1).
Když tedy porovnáme vhodnost jednotlivých přečišťovacích metod, zjistíme, že rozdíly mezi
spektry existují, ale nejsou příliš významné. U dialyzovaných nanočástic vidíme široký pás
mezi 400 a 550 cm-1, který u nedialyzovaných nanočástic není pozorován. Pokud srovnáme
centrifugované nanočástice a dialyzované-centrifugované vidíme snížení intenzity většiny
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pásů. Vzhledem k časové náročnosti a pouze malému zlepšení rozlišení pásů ve spektrech bylo
od dialýzy upuštěno.
Stříbrné nanočástice
Pokud srovnáme absorpční maxima UV spekter borohydridových a hydroxylaminových
nanočástic zjistíme, že absorpční maxima se liší. Borohydridové nanočástice mají absorpční
maximum u 393 nm, zatímco hydroxylaminové u 429 nm.
AgNPs redukované citrátem sodným měly ve svých SERS spektrech (měřených při obou
excitačních vlnových délkách) výrazné pásy patřící citrátu sodnému. Po odečtení spektra
samotných nanočástic není rozeznatelný žádný pás. Ve spektrech centrifugovaných nanočástic
nebyl také vidět žádný pás. Citrát sodný buď překrývá pásy kokainu, nebo se váže lépe na
nanočástice.
AgNPs borohydridové byly změřeny s reálnými vzorky K-882, K-792, K-841, K-938
a s roztokem standardu kokainu. Měření bylo provedeno jak při excitační vlnové délce 532 nm,
tak při 780 nm. Pro excitaci při 532 nm spektra vykazovala výrazně vyšší intenzity a pásy byly
lépe oddělené od sebe. To, že je vhodnější kratší excitační vlnová délka bylo patrné i z UV/Vis.
Ve všech naměřených spektrech byly pozorovány velmi výrazné pásy patřící borohydridu
sodnému, který je používán jako redukční a stabilizační činidlo pro nanočástice. Je patrné, že
jsou zde pásy, které přísluší vzorku, ale většina pásů není přes pásy borohydridu sodného vidět.
Po centrifugaci byly koncentrační řady změřeny stejně, ale pásy borohydridu sodného byly ještě
výraznější. Vyšší intenzita pásů borohydridu sodného může být způsobena tím, že po
centrifugaci zůstává kokain v roztoku, a tím se sníží jeho koncentrace. Také může mít vliv
agregace nanočástic během centrifugace. Určitý stupeň agregace velmi výrazně zvyšuje SERS
zesílení. Tím, že koloidní roztok obsahuje více borohydridu sodného než kokainu, zesílení
způsobené agregací výrazněji zvýší intenzity pásů borohydridu.
Vzorky standardu kokainu o koncentracích 10-2, 10-3 a 10-4 g/l byly analyzovány i při excitační
vlnové délce 532 nm. Když získané spektrum porovnáme se spektrem kokainu měřeném na
stříbrném terčíku, zjistíme, že většina pásů se shoduje (Obr. 6).

Obr. 6: Ramanovo spektrum kokainu při excitační vlnové délce 532 nm na stříbrném terčíku
(modře), AgNPs borohydridových s kokainem o koncentraci 10-3 g/l, výkonem laseru 10 mW
a dobou akvizice 20 s (červeně).
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Byly analyzovány vzorky K-792, K-841, K-938 a roztok standardu kokainu pomocí
hydroxylaminových nanočástic při obou excitačních vlnových délkách. Při excitační vlnové
délce 532 nm byly měřeny jak centrifugované vzorky, tak i vzorky nečištěné. Ze spekter je
patrné, že viditelné pásy odpovídají svými polohami i relativními intenzitami pásům
hydroxylaminu, který byl použit při přípravě nanočástic. Ve spektru kokainu jsou viditelná
pouze dvě „raménka“ (1382 a 1275 cm-1). Pro centrifugované nanočástice není ve spektru
standardu vidět žádný pás patřící kokainu.
Pokud porovnáme spektrum stejného vzorku při excitaci vlnovou délkou 532 nm pro
centrifugované a necentrifugované nanočástice, zjistíme, že se spektra výrazně liší.
Centrifugované vzorky poskytují asi 30x nižší spektrální intenzitu než vzorky nečištěné.
Většina spektrálních pásů se shoduje, nebo jsou jen nepatrně posunuty, ale mnoho pásů je vidět
jen na spektrech nečištěných nanočástic se vzorkem. Na druhou stranu, na centrifugovaných
nanočásticích se objevil pás okolo 1000 cm-1, který patří kokainu.
Na Obr. 7 je vidět, že spektra vzorků K-938 a K-792 se od sebe prakticky neliší, zatímco vzorek
K-841 poskytuje spektrum odlišné. Spektrum vzorku K-841 je velmi podobné standardu
kokainu, což může být způsobeno tím, že vzorek K-841 obsahuje 66 % kokainu, zatímco ostatní
vzorky mají obsah kokainu okolo 30 %.

Obr. 7: Ramanova spektra při excitační vlnové délce 532 nm hydroxylaminových nečištěných
nanočástic se vzorky o koncentraci 10-2 g/l K-938 (zelená), K-792 (modrá) a K841 (červená);
s odečtenými spektry nanočástic bez vzorku.
Pokud porovnáme spektra centrifugovaných vzorků, zjistíme, že vzorky mají po odečtení
nanočástic mnoho pásů, které si svojí polohou odpovídají. Také je vidět, že u všech vzorků se
objevil pás okolo 1000 cm-1, který u necentrifugovaných nanočástic chybí.
Ve spektru standardu kokainu měřeného na nečištěných nanočásticích jsou vidět tyto pásy: 782,
1003, 1314,1366 a 1512 cm-1. Díky centrifugaci se počet viditelných pásů zvětšil. To může být
způsobeno agregací nanočástic během centrifugace a tím zlepšení zesílení. Nebo tím, že pomocí
centrifugace byly odstraněny vysoce koncentrované stabilizátory, které mohly absorbovat
SERS signál.
Pro měření při excitační vlnové délce 780 nm byl nastaven pro nečištěné vzorky výkon laseru
100 mW, doba akvizice 20 s a pro centrifugované vzorky byl výkon laseru 80 mW a doba
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akvizice 30 s. Intenzity spekter se pak významně lišily, nečištěné vzorky vykázaly 80x nižší
intenzity než vzorky měřené na centrifugovaných nanočásticích.
Ve spektrech na nečištěných nanočásticích se mnoho pásů svou polohou shoduje ve všech
vzorcích, ale liší se svými relativními intenzitami. Lze předpokládat, že rozdílnou intenzitu pásů
způsobují adulteranty, které se v jednotlivých vzorcích liší, ale mají podobné funkční skupiny,
které budou ve spektru vykazovat podobné polohy pásů. Pro centrifugované vzorky je situace
podobná. Pásy byly oproti nečištěným vzorkům posunuty a současně se lišily relativní intenzity.
To znamená, že pro identifikaci adulterantů je nezbytné využít pokročilé statistické metody.
Závěr
Vzorky kokainu byly změřeny při různých excitačních vlnových délkách a také byly měřeny
na různých SERS substrátech – na nanočásticích i velkoplošných terčících. Pásy, které byly
zaznamenány ve spektrech, se lišily svou intenzitou podle použité excitační vlnové délky.
V některých případech se dokonce objevily pásy nové.
Obecně lze říci, že pro zlaté velkoplošné substráty je vhodnější delší vlnová délka než pro
stříbrné, proto je vhodné zlaté substráty použít při analýzách s excitací 780 nm. Pro stříbrné
substráty byla lepší volbou excitační vlnová délka 532 nm.
Pro detekci kokainu a jeho profilování se jevil jako nejlepší povrch zlatý terčík analyzovaný při
excitační vlnové délce 780 nm, protože zde odpadá problém se silnými pásy (pravděpodobně
redukčních činidel) ve spektrech nanočástic bez vzorku. Nevýhodou terčíků je však jejich
dlouhá příprava a nízká reprodukovatelnost přípravy povrchu. Relativní intenzity pásů se tak
mohou lišit v jednotlivých bodech i na stejném terčíku.
Zlaté citrátové nanočástice se nezdají být vhodným substrátem pro analýzu kokainu, stříbrné
nanočástice (jak borohydridové, tak i hydroxylaminové) jsou mnohem vhodnější. Největší
výhodou nanočástic je možnost měření vzorků i standardu na naprosto identickém substrátu, na
rozdíl od terčíků. Další výhodou nanočástic je jejich snadná příprava, která ve srovnání
s přípravou terčíků zabere minimální množství času. Nevýhodou měření na nanočásticích je
velké množství pásů ve spektru, které pravděpodobně náleží stabilizačním činidlům a je zde
možnost překryvu těchto pásů s analytem.
Pokud vezmeme v úvahu stabilitu substrátů, tak nejvhodnějšími substráty pro dlouhodobé
uchování vzorků (s možností opakování měření) jsou terčíky. Nanočástice jsou bez analytu
relativně stabilní (několik dní až týdnů), ale po přidání analytu rychle agregují.
V reálných vzorcích kokainu byly patrné pásy, které patří pravděpodobně přítomným
adulterantům. Po odečtení spektra standardu (se stejnou metodikou měření) bylo možné
pozorovat pásy nepatřící kokainu. Problémem je identifikace těchto pásů, protože většina
adulterantů má podobné funkční skupiny jako kokain, tím pádem i podobné polohy pásů ve
spektrech. U vzorků s vysokým obsahem některého z adulterantů je identifikace možná, ale
většina vzorků obsahuje směsi adulterantů o nízkých koncentracích, takže ve výsledném
spektru po odečtení můžeme pozorovat pouze několik pásů, ze kterých nelze spolehlivě
identifikovat jednotlivé adulteranty. Tento problém by mohl být alespoň částečně vyřešen
detailní analýzou spekter za podpory chemometrických metod, ale na potvrzení domněnek o
rozdělení vzorků pomocí analýzy hlavních komponent by bylo třeba většího počtu vzorků.
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STUDIUM STRUKTURY NOVÉ SYNTETICKÉ DROGY METHYLONU
V ROZTOKU METODAMI MOLEKULOVÉ SPEKTROSKOPIE
DITA SPÁLOVSKÁa*, FRANTIŠEK KRÁLÍKa, MICHAL KOHOUTb, BRONISLAV
JURÁSEKc, MARTIN KUCHAŘc, VLADIMÍR SETNIČKAa
Abstrakt:
Nové syntetické drogy jsou v současné době oblíbenou alternativou k omamným
a psychotropním látkám, jejichž strukturu a účinky napodobují. Je vyžadována jejich rychlá
a spolehlivá analýza, stejně jako vývoj metod pro detailní studium struktury těchto látek.
Tato strukturní studie methylonu v roztoku využívá nejen konvenční metodu infračervené
absorpční spektroskopie, ale jelikož je látka opticky aktivní, i metody cirkulárního dichroismu
v kombinaci s ab initio výpočty. Pomocí kvantově chemických simulací se zahrnutím vlivu
rozpouštědla bylo nalezeno 5 stabilních konformerů methylonu, pro něž byla popsána
molekulární struktura na atomární úrovni a na základě Boltzmannova rozdělení odhadnuto
jejich relativní rovnovážné zastoupení. Velmi dobrá shoda simulovaných a experimentálních
spekter také umožnila spolehlivé určení absolutní konfigurace.
Klíčová slova:
methylon, nové syntetické drogy, ab initio výpočty, konformační analýza, struktura,
molekulová spektroskopie, cirkulární dichroismus
Abstract:
Novel synthetic drugs are currently a popular alternative to the narcotic and psychotropic
substances and imitate their structure and effects. Their fast and reliable analysis is required as
well as the development of methods for detailed study of the structure of these substances.
This structural study of methylone in the solution employs not only the conventional method of
infrared absorption spectroscopy, but because of optical activity of the substance, also the
methods of circular dichroism in the combination with ab initio calculations. Using quantum
chemical simulations, 5 stable methylone conformers were found for which the molecular
structure was described at atomic level and the relative abundance based on the Boltzmann
distribution was estimated. Very good agreement of simulated and experimental spectra also
made possible reliably determination of the absolute configuration.
Keywords:
methylone, new psychoactive substances, ab initio calculations, conformer analysis, structure,
molecular spectroscopy, circular dichroism
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Úvod
Nové syntetické drogy jsou stále větší hrozbou. Počet monitorovaných nových psychoaktivních
látek (NPS – new psychoactive substances) v Evropě je v současné době vyšší než 620 (cit. 1),
přičemž jen během roku 2016 bylo policejními složkami zachyceno 66 dosud neevidovaných
látek (cit.2). Tyto látky jsou hlášeny do Systému včasného varování (Early Warning System –
EWS) Evropské unie, bohužel však nepodléhají mezinárodní kontrole drog.
Je důležité nově odhalené látky důkladně analyzovat a zjistit tak aktuální trendy ve vývoji NPS3.
Spektroskopické metody představují účinnou, rychlou, dostupnou a spolehlivou možnost
identifikace neznámých látek4. Díky dostupnosti mobilních spektrometrů a spektrálních
knihoven, které jsou neustále doplňovány o spektra nově zadržených NPS, je identifikace látek
možná i v terénu. Metody infračervené (IR) spektroskopie je možné využít k detailnímu studiu
strukturních parametrů nových syntetických drog, a to v kombinaci s kvantově chemickými
výpočty. Tyto ab initio výpočty založené na teorii funkcionálu hustoty (DFT) umožňují nejen
detailní interpretaci experimentálních spekter, ale také popis struktury a možností konformací
látek na úrovni blízké atomárnímu rozlišení, což bylo jedním z cílů této práce. Jelikož je
methylon látkou chirální, je možno k jeho studiu využít i metody chiroptické spektroskopie,
nejčastěji vibrační (VCD) a elektronový cirkulární dichroismus (ECD), které jsou mnohem
citlivější ke 3D struktuře látek než metody konvenční nepolarizované molekulové
spektroskopie5. Tyto metody využívají rozdílnou interakci levotočivě a pravotočivě cirkulárně
polarizovaného záření s chirální molekulou6. V kombinaci s kvantově chemickými výpočty
umožňují navíc spolehlivě určit absolutní konfiguraci, včetně biologicky aktivních látek7-9.
Experimentální část
Standard racemického methylonu ve formě hydrochloridu s deklarovanou čistotou > 99 % byl
dodán firmou Alfarma (Česká republika). Následně byla provedena enantioseparace tohoto
racemátu se ziskem dvou produktů – methylonu 1 (čistota > 91 %) a methylonu 2 (čistota
> 91,6 %), které byly taktéž ve formě hydrochloridu. K měření spekter ECD byl použit
spektrometr J-815 (Jasco, Japonsko) a křemenná kyveta s optickou dráhou 1 cm, ve které byl
analyzován vzorek butylonu o koncentraci 15 mg∙l−1 v demineralizované vodě. K měření
spekter VCD a IR absorpčních spekter bylo využito spektrometru s Fourierovou transformací
IFS-66/S vybaveného VCD/IRRAS modulem PMA 37 (Bruker, Německo)10 a měření probíhala
s rozlišením 8 cm−1. Vzorek o koncentraci 100 g∙l−1 v D2O byl umístěn do kyvety BioCell
(BioTools, Inc., USA) s CaF2 okny a optickou dráhou 27,3 μm. Všechna měření probíhala za
laboratorní teploty.
Pro kvantově chemické simulace byl vybrán (R)-enantiomer hydrochloridu methylonu.
Geometrie této molekuly je určena velikostí tří dihedrálních úhlů α1, α2, α3 (obr. 1). Úhel α1 byl
optimalizován s krokem 180°, úhly α2 a α3 a pak s krokem 120°. Výsledkem bylo 18 startovních
geometrií, které byly následně optimalizovány pomocí DFT metody na úrovni
B3LYP/6-31G(d).

Obr. 1: Struktura hydrochloridu methylonu s vyznačenými dihedrálními úhly α1, α2 a α3.
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Jelikož většina ze startovních struktur konvergovala ke stejné geometrii nebo jejich populace
byla příliš nízká, výsledkem bylo pět stabilních konformerů, které byly reoptimalizovány
s použitím funkcionálu B3LYP a pokročilejší báze 6-311++G(d,p). Solvatační efekt vody jako
rozpouštědla byl zahrnut pomocí modelu polarizovatelného kontinua. Do ab initio výpočtů
spekter VCD byl taktéž zahrnut efekt výměny vodíků aminoskupiny za deuteria. VCD, ECD,
IR a UV spektra váženého průměru nalezených stabilních konformerů byla vypočtena pomocí
Boltzmannova rozdělení s použitím Gibbsovy volné energie při teplotě 298 K. Experimentální
a vypočtená spektra byla porovnána programem CDSpecTech, který využívá algoritmus indexu
podobnosti ke kvantifikaci shody a určení optimálního škálovacího faktoru11.
Výsledky a diskuze
Pomocí konformační analýzy (R)-enantiomeru hydrochloridu methylonu bylo vzhledem
k volné Gibbsově energii odhaleno 5 stabilních konformerů (obr. 2). Na základě Boltzmannova
rozdělení bylo následně vypočteno jejich rovnovážné relativní zastoupení (tab. I). Všechny
konformery jsou stabilizovány vodíkovou interakcí mezi atomem kyslíku karbonylové skupiny
a atomem vodíku aminoskupiny, která je však nejsilnější u konformeru I, což má patrně za
následek jeho vysoké relativní zastoupení (85 %). Vzdálenost vodíku a kyslíku je v případě
konformeru I ~2,1 Å, u ostatních konformerů je tato vzdálenost 2,2–2,5 Å. Co se týče
jednotlivých dihedrálních úhlů (tab. I), úhel α1 charakterizuje převážně dvě orientace, které se
od sebe liší přibližně o 180°, přičemž tři z pěti konformerů mají hodnotu α1 blízkou −170°.
Dihedrální úhel α2 se u jednotlivých konformerů téměř neliší, jeho hodnota je přibližně −100°.
Dihedrální úhel α3 se u jednotlivých konformerů liší nejvíce, udává orientaci methylamino
skupiny.

Obr. 2: Struktury pěti stabilních konformerů hydrochloridu (R)-methylonu simulované na
úrovni B3LYP/6-311++G(d,p). Struktury jsou vyobrazeny se stejnou orientací aromatického
kruhu.
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Tab. 1: Pět stabilních konformerů hydrochloridu (R)-methylonu, jejich relativní Gibbsovy
energie, relativní rovnovážné zastoupení a hodnoty dihedrálních úhlů α1, α2 a α3. Výpočet
proběhl na úrovni B3LYP/6-311++G(d,p).
konformer

ΔG [kJ mol−1]

relativní zastoupení [%]

I

0

II

dihedrální úhel [°]
α1

α2

α3

85

−173

−96

−166

6,3

7

8

−97

67

III

7,9

3

−160

−117

−87

IV

8,2

3

15

−115

−88

V

9,5

2

−172

−98

66

Jelikož jsou experimentální spektra ECD methylonu 1 a methylonu 2 (obr. 3 dole) zrcadlově
symetrická, lze konstatovat, že se jedná o enantiomery. Na základě porovnání se simulovaným
spektrem váženého průměru konformerů bylo určeno, že methylon 1 je (R)-enantiomer
a methylon 2 (S)-enantiomer. Pro správné přiřazení pásů v experimentálním a simulovaném
spektru byla simulovaná spektra škálována faktorem 0,96 s cílem dosáhnout maximální
hodnoty indexu podobnosti (obr. 4a). Ideální míra shody by byla rovna faktoru podobnosti 1,0,
což by znamenalo totožná spektra. Po škálování bylo v tomto případě dosaženo faktoru
podobnosti 0,85, který zajišťuje spolehlivé určení absolutní konfigurace jednotlivých
enantiomerů, která byla následně potvrzena taktéž detailní analýzou spekter VCD.
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Obr. 3: Simulovaná spektra ECD pěti stabilních konformerů hydrochloridu (R)-methylonu
(nahoře), jejich vážený průměr (uprostřed) a experimentální spektra ECD methylonu 1
a methylonu 2 (dole).
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Obr. 4: Grafy podobnosti ve vztahu ke škálovacímu faktoru získané programem CDSpecTech
pro simulovaná (B3LYP/6-311++G(d,p)) a experimentální ECD (a), UV (b), IR (c) a VCD (d)
spektra hydrochloridu (R)-methylonu.
V experimentálním spektru ECD hydrochloridu (R)-methylonu (obr. 3 dole) je patrných 6 pásů:
tři pozitivní pásy 186, 235 a 330 nm a tři negativní pásy 205, 276 a 302 nm. Pásy
u 186, 205 a 235 nm odráží kombinace elektronových přechodů π → π*, n → π* a n → σ*. Pás
~330 nm je zapříčiněn zejména elektronovým přechodem z nejvyššího obsazeného
molekulového orbitalu do nejnižšího neobsazeného molekulového orbitalu (HOMO → LUMO,
obr. 5). Tento elektronový přechod také významně přispívá ke vzniku pásu u 276 nm. Tři
pozitivní (186, 236 a 330 nm) a tři negativní (203, 271 a 299 nm) pásy jsou taktéž přítomny
v simulovaném spektru váženého průměru konformerů. Dílčí spektra jednotlivých konformerů
hydrochloridu (R)-methylonu se od sebe svým průběhem výrazně liší (obr. 3 nahoře), což
ukazuje výjimečnou citlivost ECD ke 3D struktuře chirálních molekul. Pásy ve spektru
váženého průměru konformerů kopírují zejména průběh spektra konformeru I kvůli jeho
vysokému rovnovážnému zastoupení. Proto například pásy u 299 a 330 nm, které jsou výrazně
intenzivní pouze v dílčím spektru mnohem méně zastoupeného konformeru V a ve spektru
nejzastoupenějšího konformeru se téměř nevyskytují, mají ve výsledku pouze nižší až střední
intenzitu. Pás ~271 nm je v dílčích spektrech konformerů záporný, pouze ve spektru nejméně
zastoupeného konformeru V je pozitivní, avšak ve výsledném spektru se tato skutečnost
neprojevuje.
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Obr. 5: Nejvyšší obsazený molekulový orbital (HOMO, dole) a nejnižší neobsazený
molekulový orbital (LUMO, nahoře) simulované na úrovni B3LYP/6-311++G(d,p) pro
konformer I hydrochloridu (R)-methylonu.
Experimentální a vypočtená UV absorpční spektra mají velmi podobný průběh se čtyřmi
výraznými absorpčními pásy (obr. 6). Spektra jednotlivých konformerů se od sebe výrazně
neliší intenzitou ani pozicí pásů, což ukazuje, že metody nepolarizované absorpční
spektroskopie jsou méně citlivé na geometrii a 3D strukturu molekul než metody CD. Zatímco
největší rozdíl v pozicích maxima pásů představuje pás ~325 nm, z hlediska intenzit byl největší
rozdíl pozorován u pásu ~269 nm. Frekvence v simulovaných spektrech byly škálovány
faktorem 0,97 pro správné přiřazení jednotlivých pásů (obr. 4b). Faktor podobnosti spekter
0,82 ukazuje na velmi dobrou shodu simulovaných a experimentálních spekter.
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Obr. 6: Simulovaná UV absorpční spektra pěti stabilních konformerů hydrochloridu
(R)-methylonu (nahoře), jejich vážený průměr (uprostřed) a experimentální UV absorpční
spektrum hydrochloridu (R)-methylonu a (S)-methylonu (dole).
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Všech 11 významných pásů experimentálního IR spektra hydrochloridu (R)-methylonu (obr. 7
dole) bylo správně predikováno i ve spektru váženého průměru konformerů (obr. 7 uprostřed)
a průběh těchto dvou spekter je velice podobný. Za pomoci programu CDSpecTech byl pro
správné přiřazení jednotlivých vibračních módů určen škálovací faktor 0,99 (obr. 4c), který řeší
nesrovnalosti v poloze jednotlivých pásů vzniklé například kvůli anharmonicitě. Výsledný
faktor podobnosti spekter 0,85 opět značí velice dobrou shodu.

Obr. 7: Simulovaná IR absorpční spektra pěti stabilních konformerů hydrochloridu
(R)-methylonu (nahoře), jejich vážený průměr (uprostřed) a experimentální IR absorpční
spektrum hydrochloridu (R)-methylonu (dole).
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Díky kvantově chemickým výpočtům bylo možné také přiřadit jednotlivé vibrační módy
k pásům (tab. II). Dílčí simulovaná spektra jednotlivých konformerů (obr. 7 nahoře) mají
podobný průběh, což odráží nižší citlivost této metody ke 3D struktuře. Například pás číslo 1
se vyskytuje ve spektrech všech konformerů, liší se pouze poloha jeho maxima a to v řádu jen
několika cm−1. Pás číslo 2 se vyskytuje pouze ve spektrech konformerů II a IV, které jsou
zastoupeny jen 7 a 3 %. Ve spektru výsledného průměru konformerů je tedy tento pás přítomen
pouze jako méně patrné raménko. Konformery II a IV mají hodnoty dihedrálního úhlu α1 8°
a 15°, což je o cca 180° jiná hodnota než pro konformery ostatní (I, III a V). Tento úhel je
z hlediska struktury molekuly nejvýznamnější pro průběh IR spekter. Dílčí spektra konformerů
II a IV mají odlišný průběh i v případě pásů 6 a 7, které jsou mnohem intenzivnější, než je tomu
ve spektrech konformerů I, III a V. Experimentálnímu IR spektru odpovídá vyšší intenzita
těchto pásů, než pozorujeme ve spektru váženého průměru konformerů. Tuto skutečnost
můžeme dále pozorovat u pásu 9, který ve spektrech konformerů II a IV vůbec není, ale ve
spektrech konformerů I, III a V je středně intenzivní, což odpovídá i spektru experimentálnímu.
Nejpodobnější průběh mají konfomery III a V, které se významněji liší pouze v hodnotě
dihedrálního úhlu α3, což poukazuje na nízký vliv tohoto úhlu na průběh IR spektra. Z hlediska
kvantově chemických výpočtů je zajímavý pás 10 (1303 cm−1), který odpovídá deformační
vibraci C–H skupiny CH–CH3, a byl správně predikován i pomocí výpočtů.
Tab. 2: Jednotlivé vibrační módy v experimentálním a simulovaném (B3LYP/6-311++G(d,p))
IR spektru hydrochloridu (R)-methylonu.
číslo
pásu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

experimentální spektrum
[cm−1]
1675
1621
1606
1506
1494
1472
1452
1397
1356
1303

simulované spektrum
[cm−1]
1676
1628
1608
1514
1500
1469
1450
1399
1359
1309

11

1262

1261

ν-valenční vibrace, δ-deformační vibrace
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vibrační mód
ν (C=O)
ν (C=C), Ar
δ (N–H), ν (C=C), Ar
δ (C–H), O–CH2–O
δ (C–H)
δ (C–H), –CH3
δ (C–H), δ (C=C), Ar
δ (C–H), –CH3
δ (C–H), δ (C=C), Ar
δ (C–H), –CH–CH3
δ (C=C), Ar, δ (C–H),
–CH–

Experimentální spektrum VCD je zobrazeno (obr. 8 dole) v rozsahu 1750–1263 cm−1 kvůli
vysoké úrovni šumu způsobené intenzivní absorpcí při nižších vlnočtech. V tomto spektrálním
rozsahu bylo pozorováno 9 významných pásů VCD, které je možno zaznamenat i ve spektru
simulovaném (obr. 8 uprostřed). Pásy jsou si velmi podobné nejen v pozicích a průběhu, ale
i v relativních intenzitách. Při použití škálovacího faktoru 0,98 (obr. 4d) bylo dosaženo faktoru
podobnosti spekter 0,86, což je velice přesvědčivý výsledek. Simulovaná spektra dílčích
konformerů (obr. 8 nahoře) mají velmi rozdílný průběh, což opět ukazuje na vysokou citlivost
tentokrát VCD ke 3D struktuře molekul. Pás číslo 1 se vůbec nevyskytuje ve spektru
konformeru IV, zatímco konformery I, II a III vykazují značně podobný průběh tohoto pásu.
Ve spektru konformeru V je tento pás o něco málo intenzivnější a posunutý k vyšším vlnočtům
(o 10 cm−1). Ve spektru váženého průměru konformerů se nevyskytuje záporný pás 1622 cm−1,
který je přítomen pouze ve spektrech konformerů II a IV (stejně jako v případě IR spekter jde
o konformery s podobnou orientací úhlu α1). Největší rozdíly lze pozorovat v oblasti pásů 3 a 4
(1470–1440 cm−1). Konformery II a IV mají první pás zleva pozitivní u 1490 cm−1, což by
odpovídalo i spektru experimentálnímu, ve kterém je pozitivní pás pozorován u 1495 cm−1. Ve
spektru váženého průměru konformerů však kvůli nižšímu zastoupení konformerů II a IV
pozorujeme pouze jeden záporný pás 1474 cm−1, kterému však ve spektru experimentálním
odpovídá taktéž záporný pás 1465 cm−1. Dalším výraznějším rozdílem mezi dílčími spektry
jednotlivých konformerů jsou pásy číslo 5, 6 a 7. Pás číslo 5 není pozorován ve spektru
konformeru II a IV, kdežto v ostatních spektrech je přítomen. Tento pás však ve výsledném
spektru váženého průměru konformerů pozorován je, ačkoli jeho intenzita je vyšší než ve
spektru experimentálním. Pás číslo 7 se nejvíce liší intenzitou ve spektrech konformerů I, III
a V a stejně jako v předchozím případě není pozorován ve spektrech konformerů II a IV.
Negativní pás číslo 6 je méně výrazný, ačkoli je přítomen ve spektrech všech konformerů. Pásy
8 a 9 jsou pozorovány ve spektrech všech konformerů a pouze nevýrazně se liší intenzitou
a polohou maxima (v řádu jednotek cm−1).
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Obr. 8: Simulovaná spektra VCD pěti stabilních konformerů hydrochloridu (R)-methylonu
(nahoře), jejich vážený průměr (uprostřed) a experimentální spektrum VCD hydrochloridu
(R)-methylonu a spektrum VCD šumu (dole; offsetováno pro větší názornost).

298

Závěr
Pomocí DFT výpočtů na úrovni B3LYP/6-311++G(d,p) se zahrnutím vlivu rozpouštědla bylo
nalezeno pět stabilních konformerů hydrochloridu molekuly (R)-methylonu. Na základě
Boltzmannova rozdělení pak bylo zjištěno jejich relativní rovnovážné zastoupení při laboratorní
teplotě: 85 % (konformer I), 7 % (konformer II), 3 % (konformer III), 3 % (konformer IV)
a 2 % (konformer V). Následovala simulace ECD, VCD, IR a UV spekter jednotlivých
konformerů na stejné úrovni teorie, na jaké byla provedena optimalizace geometrií, a byla
vypočtena spektra váženého průměru konformerů. Pro všechny využité spektroskopické
metody bylo dosaženo velmi dobré shody mezi simulovanými a experimentálními spektry,
která byla měřena ve vodných roztocích. Velmi dobrá shoda umožnila nejen detailní
interpretaci pásů, ale i spolehlivé určení absolutní konfigurace a detailní popis trojrozměrné
struktury methylonu v roztoku na atomární úrovni.
Detailní znalost trojrozměrné struktury látek může do budoucna umožnit nejen podrobné
studium vazebných vlastností, možnosti metabolismu, transportu či distribuce těchto látek
v organismu, ale také vývoj antagonistických léčiv pro případy předávkování, závislosti či
otravy.
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JE MOŽNÉ DEKÓDOVAT BIOMECHANICKÝ OBSAH V KREVNÍCH
STŘÍKANCÍCH A KAPKÁCH?
JIŘÍ STRAUS
Abstrakt:
Článek se zabývá krevními stříkanci a krevními kapkami a ukazuje nové pohledy na získání
informace. V posledních letech se ukazuje, že je možné uvažovat další aplikaci forenzní
biomechaniky – biomechanická analýzy krevních stříkanců. Při násilných trestných činech se
na místech trestných činu nacházejí velmi často krevní stopy ve tvaru krevních stříkanců.
Krevní stříkance a krevní kapky jsou při svém vzniku ovlivněny vnitřními a vnějšími vlivy.
Tvar krevní kapky je dán pohybem krve při letu a dopadem na podložku, úhlem dopadu,
dopadovou rychlostí. Na letu krevní kapky se mohou podílet i vnější síly, které vznikají při
pohybové činnosti pachatele nebo oběti. Z tohoto pohledu je možné říci, že tvar krevních stop
má v sobě zakódovaný biomechanický obsah. Je možné zjistit množství významných informací
s krevními stop na místě činu.
Klíčová slova:
Kriminalistika, forenzní biomechanika, krevní kapky, krevní stříkance
Abstract:
The article deals with blood sprays and blood drops and shows new insights into obtaining
information. In recent years, it has been shown that further application of forensic biomechanics
- biomechanical analysis of blood sprays can be considered. In the case of violent crimes,
bloodlines in the form of blood sprays are often found at the crime scene. Blood droplets and
blood drops are affected by internal and external influences at their onset. The shape of the
blood drop is determined by the movement of blood during flight and the impact on the pad,
the angle of incidence, the impact velocity. The external forces that arise during the movement
of the offender or the victim may also be involved in the flight of blood drops. From this
perspective, it is possible to say that the shape of blood traces has encoded biomechanical
content. It is possible to find out the amount of important information with the bloodlines at the
crime scene.
Keywords:
Forensic biomechanics, blood drops, blood splatters
Úvod
Kriminalistická biologie je samostatná část kriminalistické techniky, která se zabývá
vyhledáváním, zajišťováním, zasíláním, zkoumáním a vyhodnocováním biologických
materiálů lidského, zvířecího, případně i rostlinného původu215. Biologické stopy mohou
v kriminalistické praktické činnosti pocházet z nejrůznějších biologických objektů. Může se
jednat o biologické stopy z organizmu pachatele, oběti, nezúčastněné osoby nebo i o směsi
biologických materiálů různých osob. Místa nálezu biologických stop mohou být též velmi
rozmanitá, typický je nález na místě činu, na různých předmětech, nástrojích a zbraních
použitých při spáchání trestného činu, na oděvních součástkách, na těle jednotlivých osob, na
215
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motorových i nemotorových vozidlech, vozovkách a řadě dalších objektů. Pečlivé a detailní
vyhodnocení biologických stop podle jejich lokalizace, vzhledu, tvaru (především u krevních
stop) a dalších charakteristik dovoluje v řadě případů usuzovat na průběh konkrétní
kriminalisticky relevantní události a poskytnout tak řadu významných kriminalisticko
taktických informací.
Charakteristiku nejvýznamnějších biologických materiálů, které jsou způsobilé k vytváření
biologických stop lze nalézt v řadě titulů kriminalistické literatury, a to včetně titulů uvedených
v této učebnici.
Krevní stopy lze nalézt v podobě různých útvarů, a to především na místech kriminalisticky
relevantních událostí – vzhled krevních stop má často v kriminalistické praktické činnosti
značný význam, a to především v oblasti kriminalistické taktiky. Umožňuje posoudit průběh
kriminalisticky relevantní události, aktivitu jednotlivých účastníků, jejich činnost, doprovodná
jednání a další. Typickými tvary krevních stop jsou krevní kapky, krevní stříkance, krevní
stružky, krevní kaluže, krevní šmouhy a krevní stopy vzniklé po odstranění krve.
Významnou skupinou krevních stop jsou krevní stříkance a krevní kapky, které vznikají při
pohybové činnosti osob v průběhu páchání trestné činnosti. Lze tedy vyslovit tezi, že krevní
stříkance mají biomechanický obsah, odrážejí pohybovou činnost osoby a je možné analýzou
zpětně rekonstruovat pohybový děj napadení oběti a tedy i mechanismus vzniku krevních kapek
a stříkanců.
Praktické aplikace forenzní biomechaniky
Biomechanika se zabývá aplikací zákonů mechaniky v biologii, medicíně, tělovýchově a
sportu, kriminalistice apod.216 Biomechanika je definována jako interdisciplinární věda,
zabývající se především studiem mechanické struktury a mechanického chování živých systémů
a jejich interakcí s okolím.217
Názory na vymezení pojmu „forenzní biomechanika“ jsou různé a v literatuře je možné nalézt
mnoho definic. Podle komparace současných pohledů lze pojem forenzní biomechanika jako
vědní obor, který aplikuje biomechaniku a biomechanické metody na zkoumání
kriminalistických stop s biomechanickým obsahem a dekódování informace z kriminalisticky
relevantní události, která vznikla v důsledku pohybové činnosti člověka a která souvisí s
vyšetřovanou událostí. Forenzní
biomechanika zkoumá a objasňuje ten okruh
kriminalistických stop, které mají v sobě obsažen biomechanický obsah. Poskytuje informaci o
pohybovém aparátu člověka nebo o jeho pohybovém chování218.
Forenzní biomechanika stojí svým předmětem zkoumání ve společném průniku biomechaniky
a kriminalistiky. Tvůrčím způsobem aplikuje biomechanické metody zkoumání, postupy a
způsoby řešení biomechaniky na problematiku kriminalistiky. Forenzní biomechanika studuje
a zkoumá pohybový systém a pohybové chování osob, které mají souvislost s trestným činem
a zanechaly kriminalistické stopy, které mají v sobě zakódovaný biomechanický obsah.
Předmět kriminalistiky jako každé jiné vědy je determinován určitým druhem zkoumaných
zákonitostí objektivního světa. V případě forenzní biomechaniky lze vymezit předmět
zkoumání ve dvou směrech. Předmětem zkoumání forenzní biomechaniky jsou:
1.
Kriminalistické stopy s biomechanickým obsahem.
2.
Kriminalisticky relevantní změny, které vznikly v důsledku mechanické
interakce systému "člověk-okolí".
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Jako praktické aplikace forenzní biomechaniky můžeme na základě dosud získaných zkušeností
a literární komparace uvést současné směry zkoumání, které se principiálně od sebe liší v
obsahu vědeckého a gnozeologického přístupu:219
1. Biomechanický obsah trasologických stop.
2. Biomechanický obsah stop ručního písma.
3. Studium biomechanického obsahu stop vnitřní strany rukou, případně dlaní.
4. Mechanické extrémní dynamické zatěžování organismu.
5. Biomechanické posouzení pádů obětí z výšky,
6. Využití biomechaniky při konstrukci motorových vozidel
7. Biomechanický aspekt při řešení dopravních nehod motorových vozidel.
8. Biomechanika střetného boje v sebeobraně.
9. Identifikace osob podle biomechanické analýzy lokomoce.
V posledních letech se ukazuje, že je možné uvažovat další aplikaci forenzní biomechaniky –
biomechanická analýzy krevních stříkanců. Při násilných trestných činech se na místech
trestných činu nacházejí velmi často krevní stopy ve tvaru krevních stříkanců. Mohou být
vzniklé dopadem krevní kapky na pevnou plochu.
Je to předmět biomechanických zkoumání? Domnívám se, že ano, z tvaru krevních stop lze
dekódovat mnoho informací o pohybovém chování osoby. Lze zjistit například počet úderů,
pozici oběti a útočníka, působící síle a dalším okolnostem. V literatuře existuje několik
exaktních studií, které se zabývají přesnou interpretací a způsobem výpočtů přesných
fyzikálních hodnot (výška, rychlost) z tvaru kapek220. Jedním z problémů jsou kapky, které
dopadají pod šikmým úhlem. Experimentální data se většinou získávají z pokusů s prasečí nebo
lidskou krví. Autoři popisují experimenty, kde dopadová rychlost může být zjištěna až s
korelací 0,9.
Díky specifickým vlastnostem krve (viskozita, povrchové napětí), se hned po oddělení kapky
krve z většího množství, vytvoří nikoli „klasická“ protáhlá kapka, ale vytvoří skutečně kulatou
kapku. Tohoto jevu se využívá z hlediska analýzy tvaru krevních stříkanců.
 Úder do oběti způsobí rozstříknutí krve do okolí.
 Napřáhnutí pachatele k dalšímu úderu – rozstříknutí je odlišné (vražedný předmět je
od krve – ta předmět opouští a vytváří stopy např. na stopě, zdech podlaze).
 Pohyb předmětu směrem k oběti vytváří další krevní stopy, ale v opačném směru. →
Z těchto stop lze zrekonstruovat, co se na místě činu děl, popřípadě lze vyloučit verzi o
sebeobraně, či určit sílu brutality útoku.)
Krevní stopy jsou validním materiálem v retrospektivní analýze činů pro potřeby kriminalistiky
i potřeby soudního lékařství221. Jednou je analýza krevních stříkanců, tzv. Bloodstain pattern
analysis (BPA), která spadá do metodik biologických stop, využívajíc i trigonometrické
modely. Dnes poskytuje více cenných informací v retrospektivě činů a její aplikací je možné
s určitostí zjistit původ, typ, směr a uhel dopadu krevních stříkanců, dále odhadnout vzdálenost
mezi zdrojem a dopadem krevních stříkanců, včetně odhadu nástroje, kterým došlo k traumatu.
Tvary v podobě stříkanců, kapek, výtrysků, kaluží, stružek a nakonec šmouh napomáhají určit
mechanismus jejich vzniku. Mimo toho je dále možné odhadnout postavení, pohyby oběti
a útočníka. Sběrem všech těchto informací by měly být nalezeny odpovědi na otázky
charakteru: kde, jak, v jakém pořadí a co se vlastně na místě činu stalo.
219
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Pokud násilník udeří oběť nějakým předmětem, z hlediska analýzy tvaru krevních stříkanců
dochází k následujícímu - Úder do oběti způsobí rozstříknutí krve do okolí. Napřáhnutí
pachatele k dalšímu úderu je však již odlišné. Vražedný předmět je od krve. Ta začne předmět
opouštět a vytváří další krevní stopy na stropě, zdech a podlaze. Pohyb předmětu směrem k
oběti vytvoří další krevní stopy. A druhý úder opět. Ze všech těchto stop lze zrekonstruovat, co
se na místě činu dělo, a vyloučit či potvrdit verzi o sebeobraně. Lze také podle nich poznat, s
jakou brutalitou byl útok veden. Co vše ovlivňuje, jak bude vypadat výsledná kapka krve na
místě
činu222?
Úhel dopadu - Čím menší úhel dopadu, tím dojde k vytvoření protáhlejšího obrazce. Kapka
dopadající kolmo vytvoří kruhový obrazec, kapka dopadající pod úhlem 10 ° již obrazec, který
bude mít délku několikrát delší než šířku. Navíc ještě poznáme, z jaké strany na objekt kapka
dopadla.
Povrch - Dále je třeba zvážit povrch, na který kapka dopadá. Příkladem může být hladký a
tvrdý povrch zdi a měkký a jemný povrch bavlněného trička. I tyto vlastnosti v menší míře
ovlivní "odstříknutí“ a deformaci vzniklého obrazce.
Rychlost - Rychlost kapky ovlivní její deformaci na povrchu objektu, kam kapka dopadla.
Pomalu letící kapka způsobí nulové až velmi malé odstříknutí následných drobných kapek.
Rychle letící kapka vytvoří rozsáhlé odstříknutí. V praxi se určují tři druhy rychlosti
dopadajících kapek. Pomalé kapky letí do 2 m/s, střední do 10 m/s a rychlé okolo 100 m/s.
Rozptyl - Rozptyl kapek určuje, jak byl objekt (v tomto případě třeba hlava oběti) vzdálen od
předmětu, na který kapky dopadaly. Čím větší vzdálenost objektu například od stěny, tím větší
rozptyl kapek mezi sebou. Kapky vytvořené v blízkosti hlavy budou méně rozptýlené než
kapky vytvořené na vzdálenější stěně. Zpětná analýza umožňuje určit vzdálenost objektu (oběti)
na základě rozptylu. V kombinaci s úhlem dopadu (tvar kapky) a rychlostí (její velikost a
následné odstříknutí) již umožňuje umístit oběť do prostoru.
Z kombinace rychlosti, úhlu a rozptylu kapek lze určit pozici oběti v prostoru (takzvaná
rekonstrukce v prostoru). Ta je určena třemi souřadnicemi. Pokud se jednotlivé skupiny kapek
vyskytují na více místech, je možné tvrdit, že se jednalo o více úderů, a vyloučit nebo
zpochybnit tak verzi o sebeobraně.
Biomechanický obsah krevních stop
Krevní stříkance vznikají dopadem krevních kapek na podložku, nejčastěji na zdi nebo podlahu.
Tvar krevních stříkanců je ovlivněn zejména úhlem dopadu, dopadovou rychlostí, charakterem
povrchu dopadu. Pokud uvažujeme, že krevní stříkance vznikají při trestném činu, při
vzájemném pohybu útočníka a obránce, pak tyto fyzikální charakteristiky jsou ovlivněny
pohybem osoby, která ovlivňuje dopadovou rychlost a úhel dopadu krevních kapek. Je tedy
možné analyzovat krevní stříkance.
Analýza krevních skvrn je oborem, který v sobě spojuje poznatky z vědních oborů biologie,
fyziky a matematiky. Provádí se přímo na místě činu a/nebo důkladným rozborem fotografií z
místa činu ve spojení s podrobným ohledáním oděvů, zbraní a jiných objektů považovaných za
důkazy. Podobně jako rekonstrukce na místě činu i analýza krevních skvrn může vyšetřovateli
poskytnout odpovědi na tyto otázky223:
 Jaký je původ krevních skvrn?
 O jaký typ a směr nárazu, který způsobil krevní skvrny nebo rozstřik krve, se
jedná?
222
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 Jaký předmět způsobil jednotlivé krevní skvrny?
 Jaký byl počet úderů a střel?
 Jaká byla poloha oběti, útočníka nebo předmětů na místě činu?
 Jakým směrem se pohybovali oběť, útočník nebo předměty na místě činu?
Analýza krevních skvrn může dále podpořit nebo naopak vyvrátit tvrzení podezřelých osob
nebo svědků a poskytuje také další informace využitelné pro odhad doby smrti. Rekonstrukce
na místě činu za současného využití analýzy krevních skvrn poskytuje odpovědi na následující
otázky:
 K jakým událostem na místě činu došlo?
 Kdy a v jakém pořadí k nim došlo?
 Kdo se nacházel na místě činu a během jaké události?
 Kdo se nenacházel na místě během které události?
 Jaké události nenastaly?
Vliv vnějších sil na zdroj krve a krevních kapek
Fyzikální vlastnosti krve, včetně hustoty, viskozity a povrchového napětí, mají tendenci
udržovat stabilitu krve nebo krevních kapek a způsobují, že jsou odolné vůči jejich změně nebo
rozpadu. Vnější síly mohou působit na exponovanou krev a překonat tyto fyzikální vlastnosti,
což vede ke vzniku různých druhů krevních kapek a krevních stříkanců. Když exponovaná krev
přijde do styku s vnějšími silami, tak dojde k přenosu energie do krve, což způsobuje, že se
krev rozdělí na menší díly, které nazýváme krevní stříkance. Slabší vnější síly mají za následek
větší krevní kapky a stříkance, zatímco silnější vnější síly mají za následek menší kapičky krve
a stříkance. Díky své hmotnosti větší kapky nebo stříkance dopadnou dále od zdroje původu
než malé kapky, které jsou více ovlivněny odporem vzduchu. Krevní skvrny se obecně dělí do
třech velkých skupin podle vnější síly, kterou je potřeba vyvinout k jejich vzniku, jakož i podle
jejich velikosti.224
Vnější síly působící na zdroj krve a velikost výsledných krevních skvrn a stříkanců jsou
vyjádřeny v určitém rozmezí. Proto dochází k překrývání kritérií u jednotlivých skupin. Mezi
tyto tři hlavní skupiny patří nízkorychlostní náraz, středněrychlostní náraz a vysokorychlostní
náraz. Krevní skvrny vznikající nízkorychlostním nárazem patří do skupiny s největší
různorodostí tvarů a velikostí a jsou obvykle větší, než krevní skvrny vznikající při středně nebo
vysokorychlostním úderu.
Pro nízkorychlostní náraz je charakteristické působení vnější síly na zdroj krve rychlostí
nepřesahující 1,5 m/s. Typická velikost takto vzniklé krevní skvrny je v průměru 3 milimetry
nebo více. Mezi činnosti způsobující krevní skvrny v této kategorii patří kapky krve padající
volným pádem ovlivněné pouze gravitací, kapky krve kapající do krve, jednotlivé kapky krve
padající vzduchem při horizontálním pohybu (chůze, běh), rozstříknutá krev, šlápnutí do krve,
stružky tekoucí krve na horizontálních nebo vertikálních plochách.
Středněrychlostní náraz je charakterizován působením vnější síly na zdroj krve rychlostí
nejčastěji mezi 1,5 až 7,5 m/s výjimečně rychlostí až 30 m/s při použití bičů, golfových holí a
některých zbraní používaných v bojovém umění. Typická velikost tímto způsobem vzniklých
krevních skvrn je v průměru 1-3 milimetry, i když se mohou vyskytnout menší i větší krevní
skvrny. Rozstřik krve při středněrychlostním nárazu, úhel dopadu zbraně a určení konvergence
krevních skvrn na okolních plochách pomáhá při určení pozice útočníka a oběti v okamžiku
napadení. Kapky krve se často nacházejí dále od místa úderu a stříkance krve můžeme
pozorovat na osobě útočníka a na jeho oblečení. Množství a umístění krevních skvrn na osobě
224
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útočníka odpovídá pozici útočníka a oběti, jakož i úhlu dopadu a počtu úderů. Například útočník
provádějící údery s rozmáchnutím nad hlavou vůči ležící oběti pravděpodobně bude mít krevní
skvrny na spodní části nohou a na ruce, ve které drží zbraň. Naopak, pokud je úder veden
směrem od útočníka, což je typické při bočních úderech tupou zbraní, tak jen málo krevních
stříkanců, pokud vůbec nějaké, ulpí na útočníkovi. Mezi činnosti způsobující krevní skvrny v
této kategorii patří zranění způsobené tupými předměty (bití pěstmi, cihlami, kladivy,
baseballovou pálkou, atd.), řezná a bodná zranění atd.
Charakteristické pro vysokorychlostní náraz je působení vnější síly na zdroj krve rychlostí
vyšší než 30 m/s. Typická velikost tímto způsobem vzniklých krevních skvrn je menší než 1
milimetr v průměru, i zde se však mohou vyskytnout menší i větší krevní skvrny. Mezi činnosti
způsobující krevní skvrny v této kategorii patří zranění způsobená brokovnicí, výbuchy, zranění
způsobená vysokorychlostními stroji. Rozstřik krve má při vysokorychlostním nárazu podobu
mlhovitého rozptylu. Vzhledem k nízké hmotnosti těchto kapiček krve je jich vzdálenost
dopadu od místa nárazu omezená (přibližně 0,9-1,2 metru).225
Vztah mezi délkou a šířkou krevní kapky v závislosti na úhlu dopadu
Vizuální vzhled krevních skvrn pod různými úhly dopadu dokumentují následující obrázky 1
až 5.

Obr. 1: Vzhled krevních kapek pod úhlem dopadu 90°

Obr. 2: Vzhled krevních kapek pod úhlem dopadu 75°

Obr. 3: Vzhled krevních kapek pod úhlem dopadu 60°
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Obr. 4: Vzhled krevních kapek pod úhlem dopadu 45°

Obr. 5: Vzhled krevních kapek pod úhlem dopadu 30°
Vztah mezi délkou a šířkou lze vyjádřit závislostí na následujících grafech. Ty vyjadřují zatímní
pilotní výzkumy. Kapky byly tvořeny prasečí krví, kapáním z kapátka na tvrdý papír
s měřítkem. Kapky z výšky 20 cm a z výšky 50 cm.
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Obr. 6: Hodnoty krevních kapek pod úhlem dopadu 90°
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Obr. 7: Hodnoty krevních kapek pod úhlem dopadu 60°
Dopad kapky pod úhlem 30°
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Obr. 8: Hodnoty krevních kapek pod úhlem dopadu 30°
Závěr
Významnou skupinou krevních stop jsou krevní stříkance a krevní kapky, které vznikají při
pohybové činnosti osob v průběhu páchání trestné činnosti. Lze tedy vyslovit tezi, že krevní
stříkance mají biomechanický obsah, odrážejí pohybovou činnost osoby a je možné analýzou
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zpětně rekonstruovat pohybový děj napadení oběti a tedy i mechanismus vzniku krevních kapek
a stříkanců.
Z tvaru krevních stop lze dekódovat mnoho informací o pohybovém chování osoby. Lze zjistit
například počet úderů, pozici oběti a útočníka, působící síle a dalším okolnostem. V literatuře
existuje několik exaktních studií, které se zabývají přesnou interpretací a způsobem výpočtů
přesných fyzikálních hodnot (výška, rychlost) z tvaru kapek. Jedním z problémů jsou kapky,
které dopadají pod šikmým úhlem.
Dosavadní pilotní výzkumy naznačují, že je možné uvažovat o biomechanickém obsahu
krevních kapek.
Poděkování:
Příspěvek vzniknul v rámci projektu Zkoumání kriminalistických stop, podpořeného
z prostředků institucionální podpory.
Literatura:
1. KONRÁD, Z., PORADA, V., STRAUS, J., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. Teorie,
metodologie a metody kriminalistické techniky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. 318 s. ISBN 97880-7380-535-7.
2. KNOCK, C., DAVISON, M. Predicting the Position of the Source of Blood Stains for
Angled Impacts. Journal of Forensic Sciences, 2007, č. 5, s. 1044-1049.
3. MAKOVICKÝ, P., MATLACH, R., POKORNÁ, O. MOŠNA, F. Analýza krevních
stříkanců na příkladech z praxe: Jsou výpočty po aplikaci parabolické trajektorie
využitelné? Soudní lékařství, 2015; 60(4): 57-65.
4. SOVA F., Kriminalistická biologie (vybrané problémy). Diplomová práce. Praha: PF UK,
2010, s. 54-57.
5. STRAUS, Jiří a PORADA, Viktor. Teorie forenzní biomechaniky. 1. vydání. Praha: VŠFS,
2017, 168 s. Edice SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-140-8.
6. STRAUS, J. Zkušenosti ze znalecké praxe ve forenzní biomechanice. Kriminalistika,
7. VALENTA, J. a kol. Biomechanika. Praha: Academia, 1985.
8. https://technet.idnes.cz/tajemstvi-kriminalistiky-strikance-krve-odhali-jak-byl-vrahbrutalni-1ec-/tec_technika.aspx?c=A080428_120257_tec_technika_kuz
Kontaktní adresa:
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
e-mail: straus@email.cz
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500, 101 00 Praha 10

308

STUDIUM PADĚLKŮ ANABOLICKÝCH STEROIDŮ METODOU
LC-MS/MS
MARIE STRÁŽIKOVÁ, ELENA PROKUDINA, DAVID SÝKORA,
MARTIN KUCHAŘ
Abstrakt:
Daný příspěvek se zabývá vývojem analytické metody založené na LC-MS/MS pro kvalitativní
a kvantitativní stanovení anabolických androgenních steroidů v tabletách padělků léčiv.
Navržená metoda a její parametry byly optimalizovány na základě vlastností anabolických
steroidů. Pro kvantitativní stanovení množství účinné látky byla vyvinuta metoda LC-MS v
režimu MRM. Byla zvolena kalibrace s interním standardem, která poskytovala přesnější
výsledky. Vyvinutá metoda pro kvalitativní stanovení hlavní složky - účinné látky v tabletové
formě léčiva - byla aplikována na 42 vzorků padělku léků poskytnutých Státním ústavem pro
kontrolu léčiv a Policií ČR. Z výsledků kvalitativní analýzy pomocí navrhované metody byly
identifikovány hlavní složky v tabletě, které se ve většině případů neshodovaly s deklarovanou
účinnou látkou na příbalovém letáku či obalu. Z toho vyplývá, že všechny analyzované vzorky
jsou padělky.
Klíčová slova:
Androgenní anabolické steroidy, anabolické steroidy, padělky léčiv, identifikace, LC-MS
Abstract:
This paper deals with the development of an LC-MS/MS-based analytical method for
qualitative and quantitative determination of anabolic androgenic steroids in counterfeit drug
tablets. The proposed method and its parameters have been optimized based on the properties
of anabolic steroids. For the quantitative determination of the amount of active substance, the
LC-MS method was developed in MRM mode. Calibration with an internal standard was
selected to provide more accurate results. The developed method for qualitative determination
of the main component - active substance in tablet form of the drug was applied to 42 samples
of counterfeit drugs provided by the State Institute for Drug Control and the Police of the Czech
Republic. From the results of the qualitative analysis, the main components in the tablet were
identified. These in most cases did not match the declared active substance on the package
leaflet or the package itself. This suggests that all analyzed samples are counterfeit.
Keywords:
Androgenic, anabolic steroids, anabolic steroids, counterfeit drugs, identification, LC-MS
Úvod
Anabolické androgenní steroidy, také známé jako anabolické steroidy, jsou syntetické deriváty
hormonu testosteronu. Funkcí těchto látek je především stimulovat růst svalů, zvyšovat
výkonnost (anabolický účinek) a rozvoj mužských sekundárních pohlavních orgánů
(androgenní účinek)1.
Anabolické steroidy byly vyvinuty již v 30. letech minulého století s primárním cílem léčit
hypogonadismus. V současnosti se využívají při léčbě hormonální poruchy (opoždění puberty)
nebo při onemocněních spojených s chřadnutím organismu (např. HIV) a také při pooperačních
stavech. Zároveň bylo zjištěno, že androgenní anabolické steroidy napomáhají růstu svalů, což
následně vedlo k zneužívání těchto látek v kulturistice a pak sportovci v různých disciplínách.
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Problematikou dopingu se Mezinárodní olympijský výbor zabýval již ve 30. letech minulého
století, ale změny v pohledu na doping ve vrcholových sportech nastaly až v šedesátých letech
po smrti několika sportovců. Dopingové kontroly byly zavedeny od olympijských her v Mexiko
City v roce 1968 a anabolické steroidy byly zařazeny na seznam zakázaných látek až v roce
1976.2-3
Nicméně, anabolické steroidy se často zneužívají v prostředí lidí zabývajících se kulturistikou
a fitness, jelikož jejich anabolický účinek se může zdát být lákavým prostředkem k dosažení
cíle (vzhledu, zvýšení svalové hmoty či fyzickému výkonu). Kvůli tomuto anabolickému
účinku této látky patří mezi často zneužívané látky, a to nehledě na širokou škálu vedlejších
účinků od zhoršení fyzického vzhledu osoby (akné, gynekomastie), změny chování až po zdraví
poškozující stavy. Při nadměrném používání anabolických steroidů může dojít k postižení jater,
předčasnému uzávěru růstových štěrbin, k náchylnosti na infarkt myokardu, karcinom jater a
jiným zdravotním komplikacím. Ve větší míře jde o reverzibilní komplikace, které je možné
odstranit při včasném vysazení přípravku anabolických steroidů. V případě padělku
anabolických steroidů se ohrožení zdraví zvyšuje kvůli nejistému obsahu léčiva.
Detekce anabolických steroidů pro odhalení případného dopingu zůstává cílovým zaměřením
vyvinutých analytických metod. LC-MS/MS má uplatnění při detekci steroidů v biologických
matricích - vlasy, nehty, moč, krev, sérum a sliny4. Daná práce je zaměřená na vývoj metody
vhodné k analýze padělků anabolických steroidů v pevné lékové formě (tabletách).
Experimentální část
Acetonitril, kyselina mravenčí 98 % - LC-MS grade, (Sigma-Aldrich, Česká republika),
methanol LC-MS grade (> 99,9 %, Honeywell, Německo), ultračistá voda 18 MΩ cm -1, TOC
<1 ppm (Purelab Ultra, Velká Británie). Jako interní standard byl použit testosteron (> 99%,
Steroloids, USA). Tablety a zásobní roztoky standardů (1 mg/ml v methanolu) byly uchovávány
v chladicím boxu při teplotě -20° C.
Všechny reálné vzorky padělků léčiv byly zadrženy Policií ČR a poskytnuté Státním ústavem
pro kontrolu léčiv v ČR. Jednalo se o 42 vzorků léčiv v tabletové formě. Seznam vzorků spolu
s informacemi o deklarovaném obsahu, výrobci a vzhledu je uveden v Tabulce 2. Zároveň jsou
na ukázku přiloženy reálné fotografie zadržených léků, které byly předmětem analýzy (Obrázky
1-3).
Tab. 1: Seznam použitých standardů anabolických steroidů (> 99 %, Steraloids, USA).

Název
Methyltestosteron

Methandienon

Sumární
vzorec

Molární
hmotnost
[g/mol]

17-α-methyltestosteron;
17-hydroxy-17methylandrost-4-en-3on

C20H30O2

302,45

Methandrostenolon;
Stenolon;
Dianobol;
1,4-androstadien-17β methyl-17-ol-3-on

C20H28O2

300,43

Alternativní a
systematické názvy

chemická
struktura
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Oxandrolon

5α-androstan-2-oxa-17 methyl-17 -ol-3-on

C19H30O3

306,44

Oxymetholon

17β-hydroxy-2(hydroxymethylen)-17methyl-5α-androstan-3on
Stanozol;
5α-androstan-17 methyl-17 -ol-[3,2c]pyrazol

C21H32O3

332,48

C21H32N2O

328,49

Stanozolol

Testosteron

17α-testosteron;
17β-hydroxy-4androsten-3-on

C19H28O2

288,42

Mesterolon

5α-androstan-1αmethyl-17β-ol-3-on

C20H32O2

304,47

Tab. 2: Seznam analyzovaných padělků anabolických steroidů dle výrobce, šarže, exspirace a
obsahu uvedeném na obalu. Vizuální popis tablet jednotlivých padělků.
Číslo Název

Výrobce,
šarže,
exspirace

Deklarovaná
látka

1

HUBEI
Huangshi, šarže
Ch.A1309.08
exspirace
31AUG2018
HUBEI
Huangshi, šarže
Ch.A1309.08
exspirace
31AUG2018
HUBEI
Huangshi, šarže
Ch.A1309.08
exspirace
31AUG2018
HUBEI
Huangshi, šarže
Ch.A1309.08

oxandrolon 10
mg/tbl

Anavar

2

Anavar

3

Anavar

4

Anavar

311

Vzhled

světle žluté kulaté
tablety s rýhou

oxandrolon 10
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou

oxandrolon 10
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou

oxandrolon 10
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou

5

Anavar

6

Anavar

7

Anabol

8

Anabol

9

Methandienone

10

Methandienone

11

Methandienone

12

Stanozolol

13

Oxymetholone

14

Methandienone

15

Methandienone

exspirace
31AUG2018
HUBEI
Huangshi, šarže
Ch.A1309.08
exspirace
31AUG2018
HUBEI
Huangshi, šarže
Ch.A1309.08
exspirace
31AUG2018
The British
Dispensary,
Thajsko, šarže
M10145
exspirace
180315
The British
Dispensary
Thajsko šarže
M10141
exspirace
102015
BAYER šarže
M008
BAYER šarže
M008
GENESIS šarže
RE223
exspirace
Nov.2017
GENESIS š.
RE222 exp.
Oct. 2016
LA Pharma
S.r.l. - šarže
OY42 exspirace
04/15
GENESIS šarže
RE223
exspirace
Nov.2016
GENESIS šarže
RE223
exspirace
Nov.2018
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oxandrolon 10
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou

oxandrolon 10
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou

methandienon 5
mg/tbl

růžové pentagonální
tablety s rýhou a
vyraženým
hologramem

methandienon 5
mg/tbl

růžové pentagonální
tablety s rýhou a
vyraženým obrázkem

methandienon 10
mg/tbl
methandienon 10
mg/tbl
methandienon 10
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou
světle žluté kulaté
tablety s rýhou
modré kulaté tablety s
rýhou

stanozolol
10 mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou a
vyraženým G
světle žluté kulaté
tablety s rýhou a

oxymetholon 50
mg/tbl
methandienon 10
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou a
vyraženým G

methandienon 10
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou a
vyraženým G

16

17
18
19

20
21

22

23

24

25
26

27

Methandienone

LA Pharma
S.r.L šarže M
2/A24 exspirace
05/17
Methandienone
BAYER š.
M008
Stanozolol
GENESIS š.
RE222 exp.
Oct. 2016
Stromba
HUBEIU
Huangshi šarže
A1106.17
exspirace
31.AUG 2016
Proviron
HUBEI
Huangshi, šarže
Ch.A1106.06
Naposim
TERAPIA
Ranbaxy šarže
06026359
exspirace
022017
Naposim
TERAPIA
Ranbaxy šarže
08097875
exspirace
092017
Naposim
TERAPIA
Ranbaxy šarže
08097875
exspirace 092017
Methanabol
British Dragon
tablets
Pharmaceuticals
(methandienone
bez šarže
tbl.)
exspirace
31.05.2016
Metandrostenolon AKRICHIN
šarže 145118
exspirace 09/15
Anadrol
HUBEI
Huangshi šarže
A1106.01,
exspirace
31.05.2016
Metandrostenolon AKRICHIN
šarže 145118
exspirace 09/15
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methandienon 10
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou a
vyraženým G

methandienon 10
mg/tbl
stanozolol 10
mg/tbl
stanozolol 10
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou
světle žluté kulaté
tablety s rýhou a
vyraženým G
světle žluté kulaté
tablety s rýhou

mesterolon 25 mg
ml-1

světle žluté kulaté
tablety s rýhou

methandienon 5
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou a
vyraženým
trojúhelníkem

methandienon 5
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou a
vyraženým
trojúhelníkem

methandienon 5
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety s rýhou a
vyraženým
trojúhelníkem

methandienon 10
mg/tbl

růžové srdcovité
tablety s rýhou a
vyraženým BD, z
druhé strany 10

methandrostenolon
(methandienon) 5
mg/tbl
oxymetholon 10
mg/tbl

světle žluté kulaté
tablety
bílé kulaté tablety s
rýhou

methandrostenolon světle žluté kulaté
(methandienon) 5
tablety
mg/tbl

28

Metatabs

29

Danabol ds

30

Danabol ds

31

Danabol ds

32

Alphabol

33

Primobolan

34

Testosterol 250

35

Anastrozol

36

Anastrozol

37

Stanozolol

38

Mesviron

Phoenix
Pharmachem
Inc. šarže
1413091809
March
Pharmaceutical
Co. Ltd.
Thajsko šarže
TD42390; exp.
17/02/2018
March
Pharmaceutical
Co. Ltd.
Thajsko šarže
TD42390; exp.
17/02/2020
March
Pharmaceutical
Co. Ltd.
Thajsko šarže
TD42390; exp.
17/02/2019
Alpha-Pharma
Healthcare č.š.
A01308 exp.
08/2016
HUBEI
Huangshi China
šarže
Ch.A1106.12
expirace
31May2016
Megabol
Polsko, č.š. 053
exp. 25.04.2015
SANDOZ šarže
12J22IKF
expirace
10.2016
SANDOZ šarže
12J22IKF
expirace
10.2016
LA Pharma
S.r.l. - šarže S
3/24
GENESIS šarže
RE2258
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methandienon 10
mg/ml

bílá tableta

methandienon
modré srdcovité
methandrostenolon tablety s rýhou
10 mg/tbl

methandienon
modré srdcovité
methandrostenolon tablety s rýhou
10 mg/tbl

methandienon
modré srdcovité
methandrostenolon tablety s rýhou
10 mg/tbl

methandienon 10
mg/tbl

bílé kulaté tablety s
rýhou a vyraženým
10mg

methenolon acetát
25 mg ml-1

bílé kulaté tablety
tablety s rýhou

250 mg/tbl
"rostlinný
stanazol"**
anastrozol 1
mg/tbl

světle hnědé kapsule

anastrozol 1
mg/tbl

bílé kulaté tablety s
vyraženým ANA 1

stanozolol 10
mg/tbl

žluté kulaté tablety s
rýhou

mesterolon 25 mg
ml-1

světle žluté kulaté
tablety s rýhou a
vyraženým G

bílé kulaté tablety s
vyraženým ANA 1

expirace
Sept.2016
39

Ružové tablety

40

Ružové tablety
Volné tablety bez obalu

41

Zmes modrých
srdcovitých tabliet
(svetlo a tmavo
modré)
Modré srdcovité
tablety

42

růžové pentagonální
tablety s rýhou a
vyraženým obrázkem
růžové pentagonální
tablety s rýhou a
vyraženým obrázkem
modré srdcovité
tablety s rýhou
modré srdcovité
tablety s rýhou

Obr. 1: Příklad analyzovaných padělků s balením.

Obr. 2: Detail tablet (padělek) s vyraženým hologramem - vlevo modré tablety vz. č. 42;
vpravo růžové tablety vz. č. 40.
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Obr. 3: Balení padělku s logem „výrobce“ (č. 24, Tab. 2).
LC-MS/MS systém se skládal z kapalinového chromatografu Agilent 1200 Series (Agilent
Technologies, USA), který byl tvořen z vakuového deggaseru, binární pumpy, autosampleru a
termostatu a hmotnostního spektrometru API 3200 LC-MS / MS (AB Sciex, Kanada) s trojitým
kvadrupólem a ionizací elektrosprejem (pozitivní mód, teplota 450 °C, napětí na
elektrosprejové sondě 5500 V. K separaci látek byla použita kolona Eclipse C18 Plus (Agilent
Technologies, USA) o rozměrech 2.1 x 50 mm a velikosti částic sorbentu 5 µm, s předkolonou.
Mobilní fáze: A - 0,1% roztok HCOOH ve vodě a B - 0.1% roztok HCOOH v methanolu.
Průběh gradientové eluce pro mobilní fázi B byl následující: 0 min 0 %, 2 min 100 %, 12 min
100 %, 13 min 0 %, 20 min 0 %. Celkový čas analýzy byl 20 minut.
Kvantitativní analýza probíhala v MRM módu (Multiple Reaction Monitoring), kde po
optimalizaci přechodu byly sledovány tři nejintenzivnější přechody (Tab. 3).
Ke zpracování a sběru dat byl použit přístrojový software Analyst 1.4 (USA). Dále byly využity
programy balíku Microsoft Office - Word a Excel. Pro statistické zpracování dat byl využit
program dat The Unscrambler X verze 10.2 (CAMO Software, Norway). Pro statistické
zpracování dat byla využita PCA analýza a SIMCA (z angl. Soft Independent Modeling od
Class Analogy) ke klasifikaci dat minoritních složek padělků léků získaných kvalitativní
analýzou.
Výsledky a diskuze
Optimalizace LC-MS parametrů
Navržená metoda byla ověřena opakovaným nástřikem standardů anabolických steroidů
(Tabulka 1), byly získány retenční časy standardů a hmotnostní spektra. Všechny
chromatografické a hmotnostně spektroskopické charakteristiky potřebné k identifikaci složek
jsou shrnuty v Tabulce 3.
Tab. 3: Chromatografické a hmotnostní charakteristiky použitých standardů anabolických
steroidů.
Název

Monoisotopic
ká hmotnost
[g/mol]

Průměrná
molární
hmotnost
[g/mol]
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Retenční [M+H]+
čas
[min]

Další
intenzivní
píky, m/z

Methyltestostero
n
Methandienon
Oxandrolon
Oxymetholon
Stanozolol
Testosteron
Mesterolone
Testosteron
propionát

302,22

302,45

5,20

303,2

302; 124

300,21
306,22
332,24
328,25
288,21
304,24

300,44
306,44
332,48
328,49
288,42
304,47

5,15
5,09
5,42
5,30
5,17
5,58

301,2
307,1
333,1
329,6
289,2
305,2

283; 149; 323
289; 271; 329
369; 148
328
311
327; 269

344,24

344,49

5,81

345,2

367; 271; 149

Optimalizované MS parametry pro methyltestosteron, methandienon a testosteron a jejich tři
nejintenzivnější MRM přechody jsou shrnuté v Tabulce 4.
Tab. 4: Tři nejintenzivnější přechody a optimální hodnoty nastavení pro methyltestosteron,
methandienon a testosteron. Q1 m/z – molekulový iont ([M+H]+) , Q2 m/z – produktový iont,
deklastračního potenciálu (DP), vstupního potenciálu (EP), potenciálu na vstupu do kolizní
cely (CEP), kolizní energie (CE) a výstupního potenciálu z kolizní cely (CXP).
Analyt
methyltestostero
n
methandienon
testosteron

Q1 m/z
303,2
303,2
303,2
301,2
301,2
301,2
289,1
289,1
289,1

Q3 m/z
97,2
109,2
93,2
121,2
149,2
91,2
97,1
109,1
123,1

DP [V]
51
51
51
31
31
31
46
46
46

EP [V]
12
12
12
11,5
11,5
11,5
12
12
12

CEP [V]
12
12
12
12
12
12
14
14
14

CE [V]
45
37
35
33
21
55
33
33
33

CXP [V]
6
6
6
6
4
6
4
6
6

Analýza padělků anabolických steroidů
Účinnost extrakce anabolických androgenních steroidů z tablet měla hodnoty pro
opakovatelnost (8,7 %) a výtěžnost (97 %).
Ke kvalitativní analýze vzorků padělků byla použita metodika s výše zmíněnými optimálními
parametry pro kapalinovou chromatografii a hmotnostní spektrometr. Princip kvalitativního
vyhodnocení vycházel ze znalosti retenčních dat a hmotnostních spekter (resp. m/z hodnot)
analyzovaných látek, které jsou pro danou látku charakteristické. Identifikace byla založena na
porovnávání retenčních časů a příslušných signálů standardů a zkoumaných látek při totožných
podmínkách separace. Na základě charakteristik uvedených v Tabulce 3 byly identifikovány
majoritní složky, tj. účinné látky. Na Obrázku 4 je znázorněn chromatogram blanku - v našem
případě methanolu a chromatogram vzorku č. 11 (Tabulka 2) spolu s hmotnostním spektrem v
době eluce účinné látky.
Na obrázcích 5-7 jsou příklady chromatogramů vzorků s obsahem methyltestosteronu,
methandienonu a obou látek s přídavkem vnitřního standardu metodou LC-MS/MS v MRM
módu. Výsledná koncentrace vnitřního standardu (testosteronu) ve všech vzorcích 1,53 µg/ml.
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Obr. 4: A- chromatogram blanku-methanol; B- chromatogram vzorku č. 11 spolu s
hmotnostním spektrem v době eluce methandienonu.

Obr. 5: Chromatogram vzorku č. 8 s neznámým obsahem. Methyltestosterone (červeně) a s 50
ml přídavkem roztoku vnitřního standardu testosteronu (modře) o koncentraci 20 μl/ml. V
době byla sledována intenzita součtu 3 nejintenzivnějších MRM přechodů pro vnitřní standard
(289,1→ 97,1; 109,1 a 123,1) a methyltestosteron (303.2 → 109,2; 93,2 a 93,2).
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Obr. 6: Chromatogram vzorku č. 15 s neznámým obsahem. Methyltestosteron (zeleně) s 50 μl
přídavkem roztoku vnitřního standardu testosteronu (modře) o koncentraci 20 μl/ml. V době
byla sledována intenzita součtu 3 nejintenzivnějších MRM přechodů pro vnitřní standard
(289,1→ 97,1; 109,1 a 123,1) a methandienon (301.2 → 121,2;149,2 a 91,2).

Obr. 7: Chromatogram vzorku č. 4 s neznámým obsahem. Methyltestosteron (červeně),
methandienon (zeleně) s 50 μl přídavkem roztoku vnitřního standardu testosteronu (modře) o
koncentraci 20 μl/ml. V době byla sledována intenzita součtu 3 nejintenzivnějších MRM
přechodů pro vnitřní standard (289,1→97,1; 109,1 a 123,1), methyltestosteron
(303.2→109,2;93,2 a 93,2) a methandienon (301.2 → 121,2;149,2 a 91,2).
Dosažené kvalitativní výsledky pro všechny vzorky padělků anabolických steroidů jsou shrnuty
v Tabulce 5 spolu s výsledky dosaženými při kvantitativní analýze. Vzorky č. 1 až č. 6, s
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deklarovaným obsahem oxandrolonu, pocházejí od stejného výrobce i ze stejné šarže. Vzhled
tablet je ve všech případech stejný, jde o světle žluté kulaté tablety s rýhou. Analýzou vzorků
metodou LC-MS/MS jsme zjistili, že vzorky č. 1, č. 2, č. 3 a č. 5 a č. 6 obsahují jako hlavní
složku methyltestosteron. Avšak vzorek č. 4 jako majoritní složku obsahuje methandieonon.
Ani v jednom vzorku nebyl potvrzen obsah oxandrolonu. Dalším příkladem, který můžeme
uvést, jsou vzorky č. 9 a č. 10, které také pocházejí ze stejné šarže. Deklarovaný obsah uvedený
v přílohovém letáku činil 10 mg methandienonu na 1 tabletu. Analýzou bylo zjištěno, že oba
vzorky obsahují kromě methandienonu i velké množství methyltestosteronu. Na základě
dosažených výsledků bylo zjištěno, že 16 vzorků neobsahovalo výrobcem deklarovanou látku.
Dále, při 10 vzorcích byl kromě deklarované látky stanoven obsah i jiné účinné látky ze skupiny
androgenních anabolických steroidů. Pouze v 13 případech se kvalitativní analýzou potvrdila
výrobcem deklarovaná látka, z toho se v 9 vzorcích potvrdil obsah methandienonu. Právě tyto
vzorky byly předmětem kvantitativního stanovení, přičemž byl zjištěn nižší, resp. vyšší obsah
methandienonu v tabletách, čímž se potvrdilo, že se jedná o padělky. Ve třech vzorcích nebyl
potvrzen obsah žádného anabolického steroidu.

Číslo

Deklarovaná
účinná látka

Deklarovaný obsah
[mg/tbl]

Tab. 5: Výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy reálných vzorků.

Identifikované
účinné látky

Hmotnost
tablety
[mg]

Stanovený obsah
[mg/tbl]
(zahrnutá výťažnosť a
ME)

1

oxandrolon

10

methyltestosteron

165

0,86

±

0,04

2

oxandrolon

10

methyltestosteron

165

1,73

±

0,04

3

oxandrolon

10

methyltestosteron

165

2,09

±

0,04

4

oxandrolon

10

methyltestosteron

165

3,37

±

0,04

0,80

±

0,09

methandienon
5

oxandrolon

10

methyltestosteron

165

1,94

±

0,04

6

oxandrolon

10

methyltestosteron

165

2,54

±

0,04

7

methandienon

5

methyltestosteron

140

2,16

±

0,03

1,78

±

0,46

methandienon
8

methandienon

5

methyltestosteron

140

3,00

±

0,03

9

methandienon

10

methyltestosteron

200

2,52

±

0,05
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methandienon
10

methandienon

10

methyltestosteron

200

methandienon
140

2,04

±

0,58

2,50

±

0,05

2,04

±

0,58

6,28

±

0,44

11

methandienon

10

methandienon

12

stanozolol

10

stanozolol

±

13

oxymetholon

50

stanozolol

±

14

methandienon

10

methandienon

170

7,76

±

0,54

15

methandienon

10

methandienon

170

8,38

±

0,55

16

methandienon

10

methandienon

170

7,83

±

0,54

17

methandienon

10

methyltestosteron

190

2,42

±

0,04

1,89

±

0,66

methandienon
18

stanozolol

10

methyltestosteron

170

±

stanozolol

±

19

stanozolol

10

methandienon

180

20

mesterolon

25

methandienon

180

4,34

±

0,56

21

methandienon

5

methyltestosteron

130

1,60

±

0,03

0,99

±

0,36

methandienon

±

22

methandienon

5

methandienon

130

2,03

±

0,43

23

methandienon

5

methandienon

130

2,29

±

0,42

24

methandienon

10

methandienon

115

5,93

±

0,38

25

methandienon

5

26

oxymetholon

10

methandienon

27

methandienon

5

-

28

methandienon

10

methandienon

165

14,86

±

0,84

29

methandienon

10

methyltestosteron

150

3,41

±

0,04

±
165

2,90

±

0,34

±
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methandienon
30

methandienon

10

methyltestosteron

150

methandienon
31

methandienon

10

methyltestosteron

150

methandienon

3,22

±

0,48

2,73

±

0,03

3,10

±

0,47

3,27

±

0,04

3,64

±

0,47

32

methandienon

10

methandienon

200

15,01

±

0,86

33

25

methyltestosteron

165

4,72

±

0,05

25
0
1

-

±

35

methenolon
acetat
"rostlinný
stanazol"
anastrozol

anastrozol

±

36

anastrozol

1

anastrozol

±

37

stanozolol

10

stanozolol

±

38

mesterolone

25

methyltestosteron

170

5,00

±

0,05

39

-

methyltestosteron

140

3,77

±

0,04

40

-

methandienon

140

±

-

testosteron
propionát
methyltestosteron
methandienon

±

stanozolol

±

mesterolon

±

34

41

42

-

±

±

Závěr
Účelem této práce bylo vyvinout analytickou metodu založenou na LC-MS pro kvalitativní a
kvantitativní stanovení anabolických androgenních steroidů v tabletách padělku léčiv.
Navržená metoda a její parametry byly optimalizovány na základě vlastností anabolických
steroidů.
Navržený extrakční postup byl úspěšně aplikován na soubor tabletových forem léčiv s obsahem
anabolických androgenních steroidů. Byly vypočteny hodnoty pro opakovatelnost (8,7 %) a
výtěžnost (97 %). Vyvinutá metoda pro kvalitativní stanovení hlavní složky - účinné látky v
tabletové formě léčiva - byla aplikována na 42 reálných vzorků padělku léků poskytnutých
SÚKL a Policií ČR. Z výsledků kvalitativní analýzy pomocí navrhované metody byly
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identifikovány hlavní složky v tabletě, které se ve většině případů neshodovaly s deklarovanou
účinnou látkou na příbalovém letáku či obalu. Ve většině případů vzorky obsahovaly
methyltetsosteron, methandienon, stanazolol nebo kombinaci těchto látek. Vyvinutá metoda
vykazovala vysokou spolehlivost při identifikaci složek. Pro kvantitativní stanovení množství
účinné látky byla vyvinuta metoda LC-MS v režimu MRM. Byla zvolena kalibrace s interním
standardem, která poskytovala přesnější výsledky. Při stanovení množství účinné látky v 29
vzorcích nebylo ani v jednom z případů potvrzeno deklarované množství látky. Koncentrace
stanovených látek v mg/tbl byla převážně nižší než bylo deklarováno v příbalovém letáku či
obalu.
Pomocí vícerozměrných statistických metod byly převedeny analýzy PCA a Simca na souboru
chromatografických dat. Aplikací statistických metod byly zjištěny podobnosti mezi
jednotlivými výrobci falešných léků a to na základě obsahu hlavních a minoritních složek tablet.
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Práce byla realizována za podpory projektu Ministerstva vnitra České republiky
(MV0/VI20152020048).
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SPECIFIKA KRIMINALISTICKÉHO ZKOUMÁNÍ PROJEVŮ
EXTREMISMU Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE
IVO SVOBODA
Abstrakt:
Článek se zabývá specifikami vyšetřování projevů politického extremismu. Politický
extremismus a obzvláště pravicový politický extremismus je současný fenomén, který je z
hlediska kriminologického výzkumu tak specifický, že vyžaduje specifický přístup při jeho
hodnocení, zejména z pozice právníků. Proto je vhodné zvolit vhodnou specifickou metodologii
vědeckého výzkumu tohoto fenoménu a potřebu soudu poskytnout zjištění, která jsou relevantní
pro rozhodnutí v konkrétním případě. Závěrem pak autor navrhuje obecné principy a přístupy
k řešení tohoto současného fenoménu naší doby.
Klíčová slova:
Extremismus, historický diskurs, metodologie výzkumu, nacismus, neo-nacismus, politický
extremismus, rasismus, xenofobie
Abstract:
The paper deals with the specifics of the investigation of manifestations of political
extremism. Political extremism and particularly right-wing political extremism is a present
phenomenon, which is from the perspective of Criminology research so specific that it requires
a specific approach in its assessment, especially from a position of legal experts. Therefore it is
advisable to choose a suitable specific methodology of scientific research on this phenomenon
and the need for the court to provide findings that are relevant in the decision in a particular
case. In conclusion, the author is then proposed general principles and approaches to solving
this current phenomenon of our time.
Keywords:
Extremism, historical discourse, research methodology, nazism, neo-nazism, political
extremism, racism, xenophobia
Úvod
Extremismus je vysoce frekventovaným pojmem v současné společnosti. Lidé jím obecně
označují „nenormální“, „neslušnou“ a „nebezpečnou“ činnost, kterou podle nich nelze
v žádném případě tolerovat, zejména, je-li spojena s jejich ideovými protivníky. Vzhledem
k tomu, že toleranční mez je ryze subjektivní veličina, panují mezi jednotlivými názory na
extremismus rozpory. Většinou jsou tak hodnoceny velmi nápadné, nebezpečné a odpudivé
činy. Málokdo však již přihlíží k podmínkám, z nichž tyto a jiné negativní jevy vycházejí.
Extremismus je přímo závislý na uspořádání a stavu společnosti, v níž se projevuje. Ocitne-li
se taková společnost ve stádiu, v němž značně narůstají vnitřní rozpory, je naprostá většina
extrémních aktivit bezprostřední reakcí na ně.
Podle některých autorů je extremismus produktem – jevem demokratické společnosti.
Demokracie totiž zpravidla nemá dostatek účinných obranných mechanismů, aby se ubránila
všemu, co jí škodí. Pokud by takové mechanismy měla, přestala by být demokratickou a stala
by se diktaturou. Proto každá demokracie, každá demokratická společnost se potýká
s extremismem. Po celém světě, naši zemi nevyjímaje, existuje mnoho nejrůznějších
extremistických skupin nebo hnutí (dále jen extremistická hnutí). Často bývá velmi složité určit,
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kdo je extremistou a kdo není, protože hranice mezi extremismem a normalitou je velmi široká
a nejasně formulovaná.226
Takto multidisciplinárně utvářený fenomén současné společnosti, kterým politický
extremismus nesporně je, je nutno řešit z širších interdisciplinárních pozic. Tedy zejména
z pozic filozofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie a v neposlední řadě práva.
Pro potřeby soudu, resp. pro potřeby vypracování znaleckého posudku ze strany soudního
znalce je pak tedy nanejvýš vhodno použít vhodnou specifickou formu vědeckého výzkumu.
Touto specifickou metodou vhodnou ke sběru a zpracování informací se jeví být metoda
historická a metoda diskursivní analýzy,227 kterou lze pro potřeby zadavatele posudku použít
jako metodu základní, a to k určení společenské nebezpečnosti u zkoumaného vzorku a
odpovědi na znalci položené otázky.
I. MOŽNOSTI KRIMINALISTICKÉHO ZKOUMÁNÍ EXTREMISMU Z POHLEDU
SOUDNÍHO ZNALCE
Zvolená historická metoda, resp. historické přístupy je vhodné aplikovat především při
hodnocení shromážděné případné textové i obrazové materie a dále i při analýze a syntéze
celého empirického materiálu, tedy všech předestřených podkladů ke zkoumání znalci
předestřených ve svém komplexu. V rámci metody historické lze využít zejména metodu
přímou a nepřímou. Metoda přímá je v podstatě toliko prostou reprodukcí pramenů,
neumožňující však sama o sobě další hlubší analýzu vedoucí k hodnocení složitějších
společenských vztahů. Naproti tomu metoda nepřímá umožňuje i další deduktivní vyvozování
a určení příčinných analogii určitých historických fakt pro hodnocení konkrétní reality. Použití
nepřímé historické metody s sebou však nese nebezpečí dílčího zkreslení historické reality.228
Pro minimalizaci tohoto nebezpečí, resp. jeho zamezení je dále vhodné provést hodnocení
zkoumaného vzorku, resp. předestřené materie více dílčími metodami, resp. jejich vzájemnou
kombinací.
Jako další nepřímé metody by bylo dle Hrocha229 možno použít i metody diachronní a
synchronní. Tyto metody jako podpůrné určují pozici podle myšlené časové osy od staršího
období k mladšímu a synchronní metoda je dále navíc i způsobilá vytvářet určité etapy dějin,
v jejichž rámci jsou konfrontovány dějinné události a jsou zjišťovány jejich podobnosti a
rozdíly. Tato podpůrná metoda se jeví jako další vhodná, zejména z důvodu relativně delší doby
vývoje projevů politického extremismu (nejen) v České republice v návaznosti na fašistickou,
neofašistickou, nacistickou a neonacistickou subkulturu.
Metoda diskursivní analýzy230 se odvíjí od tzv. archeologie vědění, kterou formuloval její autor
M. Foucault jako metodu pro výzkum dějin myšlení, dějin idejí, dějin poznání a filozofie,
sociologie a ostatně i politologie. Jejím původním cílem bylo sledovat historický vývoj různých
myšlenkových a ideových konceptů a jejich proměn v lidských dějinách. Centrální kategorií
tohoto schématu se stal diskurs.231 Diskurs (Foucault také používal pojem „diskursivní
formace“), je možno definovat jako strukturu, která ovlivňuje způsoby řeči, psaní a myšlení.
„Diskurs“ v sociálních vědách je v obecném smyslu užíván pro označení jazyka jako prvku
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sociálního života, jenž je dialekticky propojen s dalšími elementy společenského života a
obecně postojů společnosti ke konkrétním jevům. Ovšem i když analýza diskursu má co dělat
se zkoumáním jazyka (v konkrétních případech pak i jiných forem sociální komunikace – např.
pomocí tetování na těle, symbolů a nápisů na oděvech, samotných oděvních součástech,
vlajkách a dalších doplňcích vedených jednotným ideovým diskursem, textech písní apod.) není
podle Foucaulta jednoduše totožná s prostou analýzou jazyka, nebo běžnou sémantikou.
Zatímco prostá analýza jazyka či sémantika klade otázku, podle jakých pravidel je výpověď o
realitě tvořena (v konkrétních případech pak i jiných forem sociální komunikace – např. pomocí
tetování na těle, symbolů a nápisů na oděvech, samotných oděvních součástech, vlajkách a
dalších doplňcích vedených jednotným ideovým diskursem, textech písní apod.), a tudíž podle
jakých pravidel mohou být vytvořeny další podobné výpovědi vypovídající o konkrétní realitě,
popis diskursivní události klade zcela odlišnou otázku, a to: „jak se stalo, že se na tomto místě
objevila tato, a ne nějaká jiná výpověď?“232
Jednotlivé diskursy pak vystupují v podobě dominantních předmětů a metod zkoumání,
typických pro danou historickou epochu. Vystupují jako určité pravidelnosti mezi typy
výpovědí, pojmy, symboly či volbami. Tyto pravidelnosti pak lze metodologicky zpracovat
vhodnou metodou sběru a zpracování shromážděných dat či dominantních předmětů zkoumání.
Existence těchto dominantních předmětů či metod zkoumání podle Foucaulta ovlivňuje směr
dalšího vědeckého zkoumání; v našem případě směr zkoumání celé předložené materie ve svém
souhrnu jako předmětu znaleckého zkoumání a dílo samotné, tedy i posudek znalce, je z tohoto
hlediska možno chápat jako výpověď, ve které se daný signifikantní diskurs odráží. Diskursy
určují, jaké výpovědi jsou možné, proč jsou možné právě tyto výpovědi a proč jsou případně
opomenuty výpovědi jiné a z jakých důvodů. Autoři slovních výpovědí (v konkrétních
případech pak i jiných forem sociální komunikace – např. pomocí tetování na těle, symbolů a
nápisů na oděvech, samotných oděvních součástech, vlajkách a dalších doplňcích vedených
jednotným ideovým diskursem, textech písní apod.), již nejsou chápáni jen jako její tvůrci, popř.
nositelé, ale především jako uživatelé, šiřitelé a propagátoři určitého diskursu.233
„Diskurs lze tedy definovat v makrohistorickém foucaltovském smyslu jako strukturu, která
reguluje konkrétní způsoby řeči, psaní a myšlení, která produkuje jak myšlení, tak konkrétní
praktiky. Pro toto pojetí makrohistorického diskursu lze používat Foucalultův termín
„diskursivní formace“.234 Šiřitel tohoto diskursu je pak sám nositelem konkrétního společensky
závadového diskursu tak, jako tvůrci samotní. Chceme-li proto identifikovat dominantní
diskurs či diskursy konceptu společenské závadnosti či dokonce nebezpečnosti celého
zkoumaného vzorku, resp. celé zkoumané materie a její vztah k diskursům současné filozofie,
psychologie, politologie, sociologie, sociální pedagogiky, či sociologie práva, musíme nejdřív
shromáždit dostatečné množství výpovědí, které se ke zkoumanému vzorku, resp. předestřené
obrazové vztahují. Foucault doporučuje postupovat následujícím způsobem:
Nejprve je třeba vyznačit tzv. prvotní povrchy vynoření. Jde tedy o to ukázat, kde se tyto
výpovědi vůbec mohou objevit, aby mohly být posléze označeny a analyzovány. V těchto
polích povrchů vynoření dochází k prvotním diferenciacím, jsou zde ohraničovány oblasti
vypovídání, je definováno to, o čem se hovoří a popisovaný jev získává statut objektu z oblasti
aktivit přímo či zprostředkovaně směřujících k potlačení práv a svobod člověka, nebo
hlásajících zášť nebo nenávist vůči jiné výlučné skupině osob, anebo podpory či propagace
232
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hnutí směřujících k potlačení demokratických práv člověka, které je možno postihnout
normami jak společenskými (jev obecně nekonformní, závadový, nevhodný až společensky
nebezpečný), tak případně i obecně závaznými právními předpisy z oblasti trestního práva.
Prostřednictvím vynoření konkrétní výpovědi je pak tento jev učiněn pojmenovaným a
popsatelným a stává se tak „skutečným“.235
Druhým krokem diskursivní analýzy je popis tzv. instancí vymezování. Instancemi vymezování
jsou dobové instituce či organizace (vymezené například i místem, časem, způsoby projevu a
dalšími relevantními okolnostmi), které mají klíčový podíl na vymezení společenské
nekonformnosti, závadovosti, nevhodnosti až nebezpečnosti zkoumaného objektu a případné
další trestní postižitelnosti tím, že uchopují určité jevy, vytvářejí z nich své předměty zájmu,
zakotvují určité shody, markanty, či diferenciace jako přirozené, sjednocující výpovědi a
vytváří tím určitý model či skupinu modelů, které se stávají obecně užívanými. 236 V rámci
zaměření znaleckého zkoumání a položených otázek za takové instance vymezování můžeme
považovat především stát, jeho právní normy (zpočátku zvykové, později písemné legislativní
nástroje) a také obecně kulturní, filozofické, politologické, sociologické, politologické, sociální
a sociálně – pedagogické postoje společnosti v celé své šíři. Z užšího pohledu vnímání pak
můžeme tyto instance vymezování specifikovat v souvislosti s odkazem na výše uvedený
srovnávaný materiál na obsažené fašistické, neofašistické, nacistické a neonacistické projevy
v nejširším slova smyslu.
Třetím krokem diskursivní analýzy je určení tzv. mřížek specifikace. Tímto pojmem označuje
Foucault systémy, podle nichž se vzájemně třídí, oddělují, sdružují, přeskupují, klasifikují a
navzájem odvozují jednotlivé signifikantní výpovědi o daném jevu. Podstatou identifikování
těchto mřížek specifikace je využití komparativní metody.237 Jsou srovnávány především
jednotlivé shromážděné výpovědi o předmětu zkoumání jako primární objekty komparace,
jejich elementární shody v označování daného problému a možnosti jejich diferenciace.238
Komparace výpovědí o předmětu zkoumání v zadání znaleckého posudku (tedy v celé
předestřené materii) je vhodné se zaměřovat především na následující kategorie:
 obecné nazírání společnosti na např. tetování na těle, symboly a nápisy na oděvech, jakož
i na součástech oděvů a příslušenství oděvů (včetně jejich charakteru), rituály, fetiše,
slovní, hudební, popř. písemné projevy, které byly znalci předestřeny jako zkoumaná
materie.
 způsoby nazírání společnosti na fašistickou, neofašistickou, nacistickou, neonacistickou
a rasistickou subkulturu jako hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení
demokratických práv člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou, třídní či
jinou zášť nebo nenávist vůči jiné skupině osob, či podněcuje k projevům antisemitismu,
xenofobie, rasismu apod.,
 postoj společnosti k aktivitám, které odpovídají podpoře a propagaci hnutí směřujících
k potlačení demokratických práv člověka (v různých projevech dle předložené zkoumané
materie; od symbolické, přes obrazovou až po případnou písemnou či hudební),
 možné a historicky běžně vzdělanému občanu srozumitelné formy protispolečenského až
kriminálního jednání, které je charakteru propagace nacismu a neonacismu.
 společností předpokládané způsoby postihu za delikt charakteru propagace nacismu a
neonacismu, případně obdobně zaměřených organizací a hnutí.
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II. ZÁVĚRY SPECIFICKÉHO KRIMINALISTICKÉHO ZKOUMÁNÍ PROJEVŮ
EXTREMISMU Z POHLEDU SOUDNÍHO ZNALCE
Určení těchto shod a pravidelností, jakož i zároveň identifikace možných diferencí se stává
základem dalšího výše uvedeného metodologického zpracování materie předestřené ke
zkoumání do podoby určitých typů vypovídání, typů dobového a místního nazírání společnosti
na předestřené obrazy vypovídající o realitě (v konkrétních případech pak i jiných forem
sociální komunikace – např. pomocí tetování na těle, symbolů a nápisů na oděvech, samotných
oděvních součástech, vlajkách a dalších doplňcích vedených jednotným ideovým diskursem,
textech písní apod.). S ohledem na charakter zadání znaleckého posudku však nemůže být
konečným vyústěním závěrů znalce pouze formulace obecných zákonitostí možné
extremistické či konkrétně neonacistické propagace směřující k potlačování práv a svobod
občanů, popř. podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve
smyslu trestního zákona. Prostřednictvím této typologie budou ve znaleckém posudku
individuálně provedeny závěry filozofických, politologických, sociologických a sociálně pedagogických diskursů ve společnosti, které jsou formulovány v podobě typů, tedy ve smyslu
určitých myšlenkových konstruktů a společenských postojů. Tyto typy tedy mají jen relativní
platnost a nevznikají s cílem co nejpřesnější deskripce daného jevu a jeho hodnocení, ale
naopak se záměrem jejich pochopení.239 Výsledným produktem znaleckého zkoumání pak je
charakteristika pozice a vnímání společenské nekonformnosti, závadovosti, nevhodnosti až
nebezpečnosti konkrétních skutečností (v konkrétních případech pak i jiných forem sociální
komunikace – např. pomocí tetování na těle, symbolů a nápisů na oděvech, samotných oděvních
součástech, vlajkách a dalších doplňcích vedených jednotným ideovým diskursem, textech
písní apod.), které jsou předmětem znaleckého zkoumání zejména ve filozofických,
politologických, psychologických, sociologických a sociálně – pedagogických diskursech.
Závěr
Projevy politického extremismu ve společnosti jsou aktuálním fenoménem současného
globálního světa. Tento fenomén si při svém hodnocení ve formě posouzení konkrétních
projevů zasluhuje náležitou odbornou péči a vědecký přístup, který by byl nejen odpovídající
společenské realitě, ale byl i současně vědecky přezkoumatelný a přitom přiměřeně přístupný
pro každodenní praxi orgánů činných v trestním řízení, zejména pak soudů.
Extremismus (včetně pravicového politického extremismu) je nutno vnímat ve světle již zažité
a soudní mocí respektované definice, kdy extremismus je „vyhraněný ideologický postoj, který
je provázen prvky netolerance a agresivity, který vybočuje z ústavních či zákonných norem,
a který útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány
v českém ústavním pořádku“. Tedy útočí proti těm principům, které jsou obecně uvedeny
v Deklaraci práv a svobod a které jsou společné zemím, které sdílí stejné hodnoty k lidským
právům.
Pakliže někdo míní popírat, nabádat k popírání, popřípadě jinak útočí na tyto hodnoty, je na
místě zasáhnout státní mocí a tyto demokratické hodnoty hájit. K tomu pak může sloužit i
posudek soudního znalce, který pro potřeby soudu identifikuje projevy, které jsou demokratické
společnosti cizí, nebo které demokratickou společnost ohrožují.
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IDENTIFIKACE NOVÝCH PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK
RAMANOVOU A INFRAČERVENOU SPEKTROSKOPIÍ
LUCIE SVOBODOVÁ, BRONISLAV JURÁSEK, MAREK MARTINEC,
MARTIN KUCHAŘ
Abstrakt:
Nové psychoaktivní látky (NPS, New Psychoactive Substance) jsou látky, které vykazují
omamný nebo psychotropní efekt na lidský organismus, ale nejsou regulovány zákonem. Ročně
jsou na drogový trh uvedeny desítky NPS a celkový trend záchytů se každým rokem zvyšuje.
Je proto potřeba mít terénní, rychlou a spolehlivou analytickou metodu pro jejich identifikaci.
Tato práce se zaměřuje na možnosti identifikace jedné ze skupin NPS a to na syntetické deriváty
katinonu. Analýzy strukturně podobných látek byly provedeny pomocí Ramanova a
infračerveného spektrometru a neměřená spektra byla použita k rozšíření knihovny
Ramanových a infračervených spekter. Zároveň byl porovnán vliv struktury látek na změřená
spektra a v neposlední řadě byla zhodnocena kvalita těchto spekter z mobilních spektrometrů
v porovnání s laboratorním přístrojem.
Klíčová slova:
infračervená spektroskopie, Ramanova spektroskopie,
psychoaktivní látky, NPS, syntetické katinony

mobilní

spektrometr,

nové

Abstract:
New psychoactive substances (NPS) are substances with narcotic or psychoactive efect on
human body, but they are not regulated by the law. Dozens of NPS appeared on the drug market
every year and trend of NPS seizures is still growing. Therefore there is a need for a portable
spectrometer, that is capable of fast and reliable qualification of these materials.
This work focuses on identification options of synthetic cathinones (one of the NPS group).
Analysis of structurally similar substances was done by Raman and infrared spectrometer and
measured spectra were used to extend the database of Raman‘s and infrared spectra.
Concurrently the influence of the chemical structure on the measured spectra was compared
and the last but not least the quality of spectra from mobile spectrometer was evaluated
compared to laboratory spectrometer.
Keywords:
infrared spectroscopy, Raman spectroscopy, portable spectrometer, new psychoactive
substances, NPS, synthetic cathinones
Úvod
Trend zneužívání a výroby nových psychoaktivních látek je celosvětovým problémem.
Struktura NPS (New Psychoactive Substance) se často podobá známým a často užívaným
drogám jako je MDMA, kokain nebo heroin. I malá modifikace struktury, která často nemá vliv
na účinek látky na organismus, dělá z látky zakázané látku legální. Toho využívají výrobci drog
a uvádějí tak na trh legální psychoaktivní látky, za jejichž šíření nemohou být stíháni zákonem.
NPS jsou chemicky různorodé látky a často je nelze identifikovat pomocí klasických forenzních
nebo toxikologických screeningových testů. Pro jejich identifikaci se nejčastěji používají
metody jako GC-MS, LC-MS nebo NMR, ale všechny tyto metody vyžadují alespoň minimální
přípravu vzorků a až na výjimky jsou tyto přístroje výhradně nepřenosné. Při záchytech NPS
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v terénu je však vyžadována spolehlivá, mobilní a rychlá metoda pro jejich včasnou
identifikaci. Vyhovujícími analytickými metodami mohou být metody vibrační spektroskopie,
které mají pro terénní analýzu dobré předpoklady z hlediska rychlosti analýzy, nízkých nároků
na přípravu vzorku a možnosti konstrukce malých mobilních spektrometrů.1
Identifikace NPS pomocí mobilních vibračních spektrometrů má velký potenciál hlavně pro
záchranné a policejní složky. Limitujícím faktorem je zde však nutnost neustálého rozšiřování
knihovny spekter, současně se zvyšujícím se množstvím NPS na drogové scéně. Bez knihovny
spekter je identifikace strukturně podobných látek vibračními metodami velice obtížná.
Způsobů, jakými lze získat standardy pro rozšíření knihovny spekter, je několik. Jedním z nich
může být získání látek od internetových maloobchodníků, které lze po přečištění použít jako
referenční materiál, nebo syntéza standardů z lépe dostupných látek.2
Do roku 2016 bylo na seznam monitorovaných NPS zařazeno přes 620 látek z čehož přibližně
19% (118 látek) tvoří syntetické deriváty katinonu, na které je tato práce zaměřená. Katinon je
látka přirozeně se vyskytující v rostlině Kata jedlá (Catha edulis) a její deriváty mají stimulační
a psychoaktivní efekt na lidský organismus. Trend záchytů NPS je každým rokem rostoucí a
v roce 2015 byly katinony nejvíce zachytávanými NPS, kdy systémem včasného varování EU
bylo monitorováno 25 000 záchytů katinonů, což odpovídá asi 1,8 tunám.3–5
Experimentální část
Všechny studované látky, byly ve formě hydrochloridů a byly měřeny v pevném skupenství.
Vzorky byly poskytnuty laboratoří BAFA (VŠCHT).
Pro měření vzorků byly použity následující přístroje:
 mobilní Ramanův spektrometr – Thermo Scientific™ FirstDefender™ RM
 mobilní infračervený spektrometr s Fourierovou transformací FTIR – Thermo
Scientific™ TruDefender™ FT
 Ramanův spektrometr s mikroskopem BWTEK i-Raman Plus (BWS465-785S)
(mikroskop k Ramanovu spektrometru BWTEK BAC151B)
Látky byly měřeny přenosným Ramanovým spektrometrem ve vialkách (RMI, s.r.o.). Vlnová
délka laseru byla 785 nm. Dále byly měřeny mobilním infračerveným spektrometrem metodou
ATR (Attenuated total reflectance). Krystal byl před každým měřením očištěn
demineralizovanou vodou (VŠCHT Praha) a ethanolem (p. a., VŠCHT Praha). U obou
mobilních přístrojů byla nastavena vysoká intenzita laseru (250 mW). Zbytek parametrů si na
základě softwarových vyhodnocovacích algoritmů přístroje regulují sami. Látky byly měřeny
také Ramanovým mikroskopem. Podložní sklo bylo před každým měřením stejně jako u IČ
spektrometru očištěno jak demineralizovanou vodou, tak ethanolem. Standardní podmínky
měření byly nastaveny na 5 scanů, 5 vteřin a 100 % intenzita laseru (320 mW) s vlnovou délkou
785 nm. U vzorků, které vykazovaly vysokou fluorescenci, bylo nutné upravit podmínky
měření na nižší intenzitu laseru. Měření každého vzorku na všech přístrojích předcházelo
změření spektrálního pozadí. Nakonec byla spektra zpracována v programu OMNIC, kde byla
upravena jejich baseline.
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Tab. 1: Látky, jejichž spektra byla použita na detailní analýzu.
Název katinonu
(zdroj)

Vzorec

methylon
(Alfarma s.r.o.)

butylon
(Alfarma s.r.o.)

pentylon
(vlastní syntéza)

N,N-dimetylpentylon
(vlastní syntéza)

MDPV – methylendioxypyrovaleron
(Alfarma s.r.o.)

PV8
(z reálného záchytu)

Výsledky a diskuze
Bylo zanalyzováno 20 vzorků katinonů a knihovna spekter mobilních spektrometrů tak byla
rozšířena o 5 NPS. Syntetické deriváty katinonu jsou látky s nesymetrickou strukturou a mají
tak rozmanitá vibrační spektra. Ve všech spektrech katinonů lze nalézt signály základního
motivu vyjmenované v Tab. 2, kde ν označuje valenční vibraci, δ deformační vibraci a γ
mimorovinnou vibraci. V intenzitách signálů je s – silná, m – střední, w – slabá a v – proměnná
síla vibrace.
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Tab. 2: Základní signály struktury katinonů.
Teoretický výskyt
Intenzita signálu
Intenzita signálu
signálů benzenového
v Ramanově
Přiřazení
v IČ spektru
-1
jádra (cm )
spektru
3100-3000
w
m
ν(CH)
1630-1590
v
m-s
ν(C=C)
1590-1575
v
v
ν(C=C)
1525-1470
v
w
ν(C=C)
1470-1425
v
w
ν(C=C)
Signály δ(CH), γ(CC) a γ(CH) závisí na substituci benzenového jádra
Teoretický výskyt
Intenzita signálu
Intenzita signálu
signálů aryl ketonu
v Ramanově
Přiřazení
v IČ spektru
-1
(cm )
spektru
1705-1650
s
v
ν(C=O)
δ(C-CO-C) obecně několik
1320-1280
m-s
m
pásů
1225-1075
m-s
m
ν(CARC)
Teoretický výskyt
Intenzita signálu
Intenzita signálu
signálů alkylového
v Ramanově
Přiřazení
v IČ spektru
řetězce (cm-1)
spektru
Oblast několika signálů
valenčních vibrací CH3 a
2995-2830
v
CH2 vazeb alkylového
řetězce
δ(CH3) - často se překrývá
1480-1440
m
m
s pásem Ar a pásem -CH21395-1345
w-m
m-s
δ(CH3)
Tyto základní signály jsou demonstrovány na Obr. 1, který zobrazuje Ramanovo a IČ spektrum
pentylonu, s vyznačením základních signálů katinonů. Jsou zde navíc vyznačeny signály 1256
cm-1 označující vibraci δ(CH) a 712 cm-1 označující vibraci γ(C-C), obě odpovídající signálu
benzenového jádra substituovaného na uhlících 1,2 a 4.
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Obr. 1: Ramanovo (černá) a IČ (červená) spektrum pentylonu.
Analýza strukturně podobných látek
Pro porovnání vlivu struktury látek na vibrační spektrum byla využita spektra pouze 5 látek a
to spektrum methylonu, butylonu, pentylonu, N,N-dimethylpentylonu a MDPV.
Porovnáváme-li strukturně velmi podobné látky jako je pentylon, butylon a methylon, které se
liší jen v délce alkylového řetězce, jsou spektra na první pohled téměř totožná. Při detailnějším
zkoumání, však lze najít rozdíly, které jsou při identifikaci těchto látek rozhodující. Rozdíly ve
spektrech jsou ukázány na Obr. 2 zobrazující Ramanova spektra porovnávaných látek.
Rozhodující signály alkylového řetězce lze nalézt v oblasti 1305-1295 cm-1 vibrace δ((CH2)n)
(rostoucí s n) a 1170-1095 cm-1 vibrace ν((CH2)n). Další rozdílnou oblastí je kolébavá vibrace
CH3 ve skupině C-CH2-CH3 kterou lze nalézt v oblasti kolem 950 cm-1.
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Obr. 2: Ramanovo spektrum methylonu (1), butylonu (2) a pentylonu (3).
Druhou skupinou porovnávaných spekter (Obr. 3) v této práci je pentylon, N,Ndimethypentylon a MDPV, které se liší substitucí na dusíku. Stejně jako v předchozím případě,
si jsou spektra látek velmi podobná, ale i zde lze najít jemné rozdíly v signálech. Rozdíl je
možné nalézt v oblasti 1145-1130 cm-1, která je signálně aktivní pro sekundární aminy, kde
symetricky vibruje CNC vazba. Dalšími rozdílnými oblastmi aktivními pro terciální aminy jsou
980-820 cm-1, kde vibruje symetricky CCN, 525-395 cm-1 deformační vibrace CCN nebo 410310 cm-1 kolébavá vibrace CCN.
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Obr. 3: Ramanovo spektrum pentylonu (3), N,N-dimethylpentylonu (4) a MDPV (5).
Mobilní spektrometry
Mobilní přístroje vibrační spektrometrie jsou díky svým malým rozměrům, nízké váze,
rychlosti analýzy a intuitivnímu ovládání ideální nástroj pro terénní analýzu NPS. Jeho
konstrukce je navržena tak, aby vydržel proměnlivé terénní podmínky jako je například teplota
od -20 °C do + 50 °C. Ke správné analýze stačí proškolená obsluha bez odborných znalostí.
Vzhledem k neustálému nárůstu NPS na trhu je nutné průběžně aktualizovat a rozšiřovat
knihovny spekter, podle kterých je přístroj schopný látky správně identifikovat. Přístroj má ve
své paměti uloženou knihovnu spekter od výrobce, která může být aktualizována o další spektra
nových látek. Tyto aktualizace však neprobíhají často a paměť nemusí obsahovat spektra všech
NPS, které se vyskytují na drogovém trhu. Je zde tedy možnost rozšířit vlastní knihovnu spekter
proměřením standardů těchto látek.
Pro zhodnocení kvality spekter mobilních spektrometrů jsme použili spektrum pentylonu
z přenosného Ramanova spektrometru a spektrum z Ramanova mikroskopu (Obr. 4). Oba
přístroje jsou schopny látku identifikovat, lze však nalézt rozdíly ve spektrech z mobilního
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přístroje v porovnání s přístrojem používaným v laboratořích. Mikroskop nám poskytuje
spektrum o širším rozsahu, s nižším šumem a až o 5 řádů vyšší intenzitou signálu. Šum a nízká
intenzita signálů ve spektrech z mobilního přístroje může způsobit ztrátu některých signálů,
popřípadě nezřetelnost některých píků, z důvodu překrytí jinými signály. Kvalita spektra
z mobilního spektrometru je však dostačující pro srovnání spektra analyzované látky
s knihovnou spekter a k její identifikaci.
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Obr. 4: Spektrum pentylonu z Ramanova mikroskopu (červená) a mobilního Ramanova
spektrometru (fialová) (1 – ztráta signálu v šumu, 2 – nezřetelnosti signálu z důvodu překryvu
více píků) převzato cit.6
Výhodou Ramanova mikroskopu je možnost detailnějšího nastavení podmínek měření jako je
například počet scanů, doba měření nebo intenzita laseru. Úpravou podmínek lze zvýšit kvalitu
spektra například snížením fluorescence měřené látky, která znesnadňuje a někdy i znemožňuje
identifikaci látky. Na Obr. 5 a Obr. 6 lze vidět dvě spektra PV8. Látka byla nejprve změřena
mobilním Ramanovým spektrometrem, ale fluorescence byla natolik vysoká, že nebylo látku
možné identifikovat. Po změření látky Ramanovým mikroskopem, kdy byly podmínky měření
optimalizovány (25 % intenzity laseru), bylo možné získat spektrum látky, u kterého po úpravě
v programu OMNIC byly nalezeny píky funkčních skupin a látku tak bylo možné identifikovat.
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Obr. 5: Ramanovo spektrum PV8 z mobilního spektrometru ovlivněné fluorescencí.
Na Obr. 6, který zobrazuje spektrum PV8, lze nalézt signály odpovídající předpokládaným
základním signálům katinonu (viz Tab. 2). Navíc jsou zde vyznačeny signály 1159 cm-1, 881
cm-1 a 488 cm-1 odpovídající signálům terciálního aminu a signály 997 cm-1 a 613 cm-1
odpovídající signálům monosubstituovaného benzenového jádra.
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Obr. 6: Upravené Ramanovo spektrum PV8 z Ramanova mikroskopu.
Katinon PV8 byl zároveň měřen i mobilním infračerveným spektrometrem, který není
limitován fluorescencí a jehož spektrum bylo úspěšně identifikováno pomocí knihovny spekter.
Spektrum je zobrazeno na Obr. 7 i s vyznačením hlavních signálů odpovídajícím chemické
struktuře.
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Obr. 7: IČ spektrum PV8.
Závěr
V rámci této práce byla naměřena spektra 20 syntetických derivátů katinonu pomocí mobilních
spektrometrů infračervené a Ramanovi spektrometrie a Ramanovým mikroskopem. Knihovna
spekter mobilních přístrojů tak byla rozšířena o 5 látek. Byla zároveň vytvořena tabulka
základních signálů derivátů katinonu.
Spektra pěti látek (methylon, butylon, pentylon, N,N-dimethylpentylon a MDPV) byla použita
pro detailní analýzu vlivu chemické struktury na vibrační spektrum. Tato analýza potvrdila
nesnadnost rozlišení spekter chemicky velmi podobných látek a nutnost použití knihovny
spekter pro jejich rozlišení. Zároveň byla zhodnocena kvalita spekter z mobilního spektrometru
v porovnání s laboratorním přístrojem a schopnost identifikovat látku, jejíž spektrum je uloženo
v knihovně spekter.
Dále bylo vyhodnoceno spektrum látky PV8 z Ramanova mikroskopu. Látka má vysokou
fluorescenci a nelze ji pomocí Ramanova mobilního spektrometru identifikovat. Spektrum bylo
možné získat pouze laboratorním přístrojem po úpravě parametrů měření. Identifikace byla
potvrzena pomocí mobilního infračerveného spektrometru, srovnáním s knihovnou spekter.
Absence možnosti širšího nastavení parametrů měření u mobilních přístrojů se ukázala být
značně limitujícím faktorem při měření látek s vysokou fluorescencí.
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TRESTNĚ PRÁVNÍ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY DETEKCE A
ANALÝZY VÝBUŠNIN
JAROSLAV TUREČEK
Abstrakt:
Přístroje pro detekci a analýzu výbušnin jsou založeny na velice mnoha různých fyzikálních a
chemických principech. Jejich pozitivní detekce výbušniny, a to i bezchybná, v naprosté většině
nepředstavuje automaticky důkaz, že byla detekována látka schopná výbuchu. Nemusí to být
důkazem, že byla detekována výbušnina z hlediska trestně právního v dané zemi. Tento článek
nastiňuje vybrané trestně právní a kriminalistické aspekty této problematiky.
Klíčová slova:
Detekce výbušnin, analýza výbušnin, trestní právo
Abstract:
Devices for detecting and analysing explosives are based on many different physical and
chemical principles. Their positive explosive detection, even flawless, in most cases does not
automatically indicate that a substance capable of explosion has been detected. It may not be
proof that the explosive was detected in terms of criminal law in the country. This article
outlines the selected criminal and criminalistic aspects of this issue.
Keywords:
Explosives detection, explosives analysis, criminal law
Úvod
Prokazování výroby, opatření či vlastnění výbušniny z hlediska dokazování trestného činu
nedovoleného ozbrojování může být velice komplikované i z hlediska posuzování, jestli
policejně bezpečnostními silami detekovaná a kriminalisticky analyzovaná látka je vlastně
výbušninou z hlediska trestního činu nedovoleného ozbrojování. Jednodušším příkladem
problematiky je, že třeba budova může být teroristy nebo kriminálními živly úmyslně zničena
výbuchem, aniž by byl vůbec spáchán trestný čin nedovoleného ozbrojování.
Komplikovanějším případem může být to, že třeba při nějaké bezpečnostní prohlídce bude
přístroji pozitivně detekována nějaká typická výbušná složka, jako trinitrotoluen nebo
hexogenu apod., a přesto nic a nikdo nebude ohrožen výbuchem, nebude přítomna žádná látka
schopná výbuchu a z pohledu problematiky příspěvku žádná výbušnina z hlediska trestného
činu nedovoleného ozbrojování. Přístroje pro detekci a analýzu výbušnin jsou založeny na
velice mnoha různých fyzikálních a chemických principech. Jejich pozitivní detekce
výbušniny, a to i bezchybná, v naprosté většině nepředstavuje automaticky důkaz, že byla
detekována látka schopná výbuchu. Nemusí to být důkazem, že byla detekována výbušnina
z hlediska trestně právního v dané zemi.
Výbušnina v trestném činu „Nedovoleného ozbrojování“.
Neoprávněné přechovávání výbušnin je dle § 279 „Nedovoleného ozbrojování“ Trestního
zákoníku (z. č. 40/2009 Sb. s poslední změnou 17. 9. 2015), považováno za poměrně závažný
trestný čin. Citujme odstavec (3):
(3) Kdo bez povolení
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a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším než malém,
zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně třeba …. bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
Pomineme-li dosti nepřesnou formulaci „v množství větším než malém“, zůstává ještě otázka,
co je to výbušnina z hlediska zákona. Pro průmyslovou, obchodní, bezpečnostní a výzkumnou
činnost by bylo vhodné, aby právní definice výbušniny vycházela z přírodovědní definice. A je
dobře, že tomu tak ve skutečnosti v základu i je. Přírodní zákony se na rozdíl od legislativních
časem nemění. Z přírodovědního, z fyzikálně chemického hlediska, výbušnina je obecné
označení chemické látky nebo směsi, která je schopna mimořádně rychlé exotermické
reakce spojené s vývinem plynů o velkém objemu – výbuchu240. Samozřejmě, že další
legislativní předpisy by měly, mimo jiné, stanovovat přesné fyzikální hranice pro výrazy
„mimořádně rychlá“ a „o velkém objemu“. Tedy pro výrazy určující, kdy už se jedná o výbuch
z hlediska definice výbuchu výbušniny. Toto musí určit certifikované zkušebny. Velmi důležité
a naprosto logické je, že za výbušninu se považuje látka schopná výbuchu. A navíc pouze
výbuchu exotermickou reakcí. Existuje totiž velice mnoho látek (například i voda), které
rozhodně nejsou výbušninou, ale pokud je zavřeme do hermeticky uzavřené, tlakové nádoby a
budeme dlouhodobě zahřívat, tak dříve nebo později dojde k „výbuchu“. V tomto případě se
však nejedná o exotermickou chemickou reakci. Tlaková nádoba je roztržena tlakem plynů,
jehož nárůst ale není tak extrémně rychlý. To se projeví mimo jiné tím, že nádoba při roztržení
zůstane v jednom kuse nebo je rozdělena na dva, maximálně tři kusy. Pokud by při zahřívání
tlakové nádoby došlo k výbuchu nějaké výbušniny uvnitř, bude nádoba roztrhána na větší počet
kusů. Ne každá látka nebo předmět schopné nějakého „výbuchu“ jsou výbušninou nejenom
z přírodovědního, ale i z trestně právního hlediska.
Historický vývoj definování výbušniny v zákonu 61/1988 Sb. O hornické činnosti,
výbušninách a státní báňské správě
Co je to výbušnina z právního hlediska v České republice stanovuje zákon č. 61/1988 Sb. O
hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě. Podívejme se nejprve na jeho
původní znění z 21. 4. 1988, konkrétně na §21, který určoval, co je to výbušnina:
§21 - Základní pojmy
(1) Výbušninami podle tohoto zákona jsou výbušné látky a výbušné předměty, jejichž energie
chemické výbuchové přeměny se využívá k trhacím pracím nebo k vyvolání světelných,
popřípadě zvukových účinků (dále jen "ohňostrojné práce"); za výbušninu se nepovažuje
střelivo.
(2) Za výbušné látky se považují látky (sloučeniny nebo směsi) v tuhém nebo kapalném stavu,
které mají podle technických pravidel vlastnosti střelivin, trhavin, třaskavin nebo výbušných
pyrotechnických složí.
(3) Za výbušné předměty se považují výrobky obsahující výbušné látky, pokud mohou výbuchem
ohrozit bezpečnost osob a majetku.
(4) Za pomůcku k použití výbušnin se považuje prostředek nebo zařízení, které přichází do styku
s výbušninou a působí na ni svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi a jsou potřebné k
provedení trhacích a ohňostrojných prací (dále jen "pomůcka").

240

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbu%C5%A1nina
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(5) V pochybnostech, zda jde o výbušninu nebo zda jde o pomůcku, rozhodne Český báňský
úřad v dohodě s ústředním orgánem státní správy, do jehož působnosti patří výroba výbušnin;
v pochybnostech, zda jde o trhací práce, rozhodne Český báňský úřad v dohodě s ústředním
orgánem státní správy, v jehož působnosti se tyto práce provádějí.
Vzhledem k tomu, že při sestavování zákona byla pozornost zaměřena na hornickou činnost,
bylo užito nepříliš vhodné formulace „jejichž energie se využívá k trhacím pracím“. Přitom i
v civilním průmyslu se výbušniny užívají například i tváření kovů a definování využití
výbušnin pro vojenské a teroristické účely se raději vyhněme. Důležitá je formulace v tuhém
nebo kapalném stavu. Žádné plyny, byť výbušné, nejsou tedy považovány za výbušniny
z právního hlediska. Například když ve spalovacím motoru mícháme benzínové páry se
vzduchem, rozhodně tím vyrábíme výbušnou látku. A k výbuchům z fyzikálně chemického
hlediska také dochází. Ale z právního hlediska se o výrobu výbušniny nejedná.
Během let zákon č. 61/1988 Sb. O hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě
procházel různými změnami a z hlediska české právní definice pojmu výbušnina došlo k velmi
významné změně. V současné úpravě (poslední změna 1. 7. 2017) je výbušnina definována v
§ 21, odst. 1, písm. a) takto241:
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) výbušninou látky a předměty, které jsou uvedeny v Příloze A Evropské dohody o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)13a) zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud nejde o
střelivo, munici24) a pyrotechnické výrobky23),
b) plastickou trhavinou takové trhaviny, které
1. jsou připravovány z jedné nebo více trhavin, které mají v čisté formě tenzi par menší než 104 Pa při 25 stupních Celsia, zejména oktogen (HMX), pentrit (PETN) a hexogen (RDX) a
2. jsou připravovány s pojidly a
3. jsou jako směs tvárné nebo ohebné při normální pokojové teplotě,
Za povšimnutí stojí fakt, že v rámci novelizací bylo v § 21 odst. 1 písm. a) provedeno zpřesnění
pojmu „výbušnina“ tak, aby došlo k jednoznačnému oddělení střeliva, munice
a pyrotechnických výrobků od výbušnin.
Z pohledu naší problematiky ještě důležitější je zásadní změna vlastní definice výbušniny.
V současné úpravě český „Zákon o hornické činnosti“ sám vůbec nerozebírá, co je to
výbušnina, a na místo toho se odvolává na Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí, známou pod zkratkou ADR, přesněji na její přílohu A242.
Definice výbušniny v ADR - Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí
Podívejme se tedy na definici výbušniny z hlediska ADR. Trochu problémem je, že ADR jsou
velmi rozsáhlé a poměrně komplikované předpisy, které jsou vypracovávané pro potřeby
mezinárodních bezpečnostních předpisů v dopravě a ne z hlediska českého trestního zákona
nedovoleného ozbrojování. Z vícero důvodů, například těch uvedených v úvodu a v analýze
původního znění
Zákona č. 61/1988 Sb., není možno automaticky označovat za výbušniny (nejen) z právního
hlediska všechny látky, u kterých se v ADR z nějakého důvodu vyskytuje slovo „explosive“
241

13a) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987
Sb., ve znění pozdějších změn. 23) Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o
změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). 24) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon
o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
242
Economic Commission for Europe Inland Transport Committee: ADR, European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road, Volume I, New York and Geneva: United Nations, 2016,
applicable as from 1 January 2017, https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html
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(výbušnina, výbušný). Prvním opěrným bodem pro stanovení, co je to výbušnina, je základní
rozdělení nebezpečných věcí v kapitole 2.1.1.1 dodatku A dohody ADR243:
Třída 1 Výbušné látky a předměty
Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny
Třída 4.1 Hořlavé pevné látky, samovolně reagující látky, polymerizující látky a pevné
znecitlivěné výbušniny
Třída 4.2 Látky samozápalné
Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou produkují hořlavé plyny
Třída 5.2 Oxidační látky
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Jedovaté látky
Třída 6.2 Infekční látky
Třída 7
Radioaktivní materiál
Třída 8
Žíravé látky
Třída 9
Různé nebezpečné látky a předměty
„Pevné znecitlivěné výbušniny“ z třídy 4.1 nejsou výbušninami. Mimo jiné proto, že v textu
vztahujícím se na třídu 1 se užívá, kromě pojmů výbušné látky a výbušné předměty, i
samostatný pojem výbušniny, kdežto v textu o třídě 4.1 výhradně pojem „znecitlivěné
výbušniny“. A hlavně první položkou třídy 4.1 jsou hořlavé pevné látky.
Zcela nejdůležitější je ovšem ustanovení, které zadává základní kritéria pro zařazení do třídy 1
Výbušné látky a předměty a které především hned na začátku kritérií pro zařazení do třídy
definuje pojem výbušnina244:
„Výbušné látky: pevné nebo kapalné látky (nebo směsi látek) schopné chemickou reakcí
produkovat plyny při takové teplotě a tlaku a takovou rychlostí, že způsobí poškození
okolí.“
Tato definice se od přírodovědního chápání výbušnin liší pouze o vynechání plynů z důvodů,
které již byly uvedeny výše v analýze původního znění. Navíc se tu stanovuje přibližné
kritérium pro minimální účinek reakce – „plyny způsobují poškození okolí“ (a to i tlakem).
Důležité je též výslovné uvedení směsi látek v závorce. Definice neposuzuje směsi látek
z hlediska toho, z čeho se skládají, ale z hlediska toho, jestli výsledná směs je schopna výbuchu
nebo ne.
Pod písmenem (a) dané kapitoly jsou i dvě poznámky, na které se nesmí zapomenout.
Poznámka 1: „Látky, které samy nejsou výbušnými látkami, ale mohou vytvořit směs plynu,
páry nebo prachu schopnou výbuchu nejsou látkami třídy 1.“ Tato poznámka vylučující
označení třídou 1 myslí například na uhelný prach ve skladu uhlí nebo na prach z mouky ve
mlýnech. Oba druhy prachu jsou schopny při smíchání se vzduchem vytvořit výbušnou směs.
Poznámka 2: „Z třídy 1 jsou vyjmuty také vodou nebo alkoholem navlhčené výbušniny, jejichž
obsah vody nebo alkoholu překračuje udané mezní hodnoty, a výbušniny obsahující
plastifikační prostředky - tyto výbušniny jsou zařazeny do třídy 3 nebo 4.1; vyjmuty jsou rovněž
výbušniny, které jsou na základě svých převažujících nebezpečných vlastností zařazeny do třídy
5.2.“ Tato poznámka je ve formulaci, že „ze třídy 1 jsou vyjmuty rovněž výbušniny obsahující
plastifikační prostředky“ velmi matoucí. Pokud se to má chápat tak, že se jedná o výbušniny
plastifikované do té míry, že jsou vždy a zcela neschopné výbuchu, tak vzniklé směsi již nejsou
243
244

Kapitola 2.1.1.1 ADR, s. 95.
Kapitola 2.2.1.1.1 písm. (a) ADR, s. 103.

344

dle definice (uvedené ve stejném písmenu (a)) předpisu výbušninami, patří do třídy 4.1 a
poznámka je zbytečná. Tento výklad naznačuje první část věty poznámky, která se týká
překročení udaných mezních hodnot pro navlhčené výbušniny. Nebo se to má chápat tak, že
výbušnina je plastifikována (flegmatizována, znecitlivěna), že její citlivost klesla pod
stanovenou hranici, ale je stále schopna výbuchu. Vzhledem k malému riziku výbuchu při
nějaké nehodě je pro přepravní podmínky zařazena do třídy 4.1. V tom případě by ovšem
z hlediska definice výbušniny daná látka měla být stále považována za výbušninu.
Závěr
Z hlediska dokazování, jestli daná látka je výbušninou z hlediska trestního činu nedovoleného
ozbrojování, nestačí pouze detekovat přítomnost nějaké primární výbušniny, ale je nutno danou
látku analyzovat celkově kvantitativně a ještě určit, zdali je schopna výbuchu.
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ODPOSLECHY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
RENATA VESECKÁ
Abstrakt:
Ve svém článku hodlám věnovat pozornost odposlechům v trestním řízení. Počet nařízených
odposlechů roste a v praxi se často stává, že orgány činné v trestním řízení zneužívají
nedostatky platné právní úpravy. Ve svém článku se pokusím představit právní úpravu
odposlechu a zavést některé problematické aspekty odposlechů.
Klíčová slova:
Odposlechy, orgány činné v trestním řízení, trestní řízení
Abstract:
In my article, I intend to pay attention to wiretapping in the criminal proceedings. The number
of wiretapping ordered is increasing and in practice it is often the case that law enforcement
authorities abuse the legal shortcomings. In my article, I will try to introduce the applicable
legal legislation for the wiretapping and introduce some of the problematic aspects of
wiretapping.
Keywords:
Wiretapping, law enforcement authorities, criminal proceedings
Úvod
Odposlechy mají ústavněprávní rozměr a dají se považovat za jeden z největších zásahů do
soukromých a osobnostních projevů člověka. Spočívají v zásahu do ústavou zaručeného práva,
podle kterého „nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a
záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s
výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon“ (čl. 13 LZPS). K omezení soukromí může
ze strany veřejné moci dojít jen zcela výjimečně a jen je-li to nezbytné a účelu sledovaného
veřejným zájmem nelze dosáhnout jinak. Při nedodržení některé podmínky jde o zásah
protiústavní. Tento ústavněprávní rozměr ovšem bývá při praktickém používání tohoto institutu
často opomíjen. Odposlech je zajišťovací institut, svou povahou blízký operativně pátracím
prostředkům, jakými je např. předstíraný převod (§ 158c trestního řádu), sledování osob a věcí
(§ 158d trestního řádu), použití agenta (§ 158d trestního řádu). Těžiště používání odposlechu je
v přípravném řízení, obhajoba se s výsledky seznamuje ve fázi vyšetřování při skončení
vyšetřování podle § 166 trestního řádu. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu je
často vykonán i před zahájením trestního stíhání, kdy se dotčené osoby nemají možnost o
nařízeném odposlechu nijak dozvědět, jako neodkladný nebo neopakovatelný úkon. To ovšem
neznamená, že orgány činné v trestním řízení mohou s tímto institutem libovolně nakládat.
Naopak i v těchto fázích trestního řízení je důležité, aby byla při zohlednění všech podmínek
uvedených v ustanovení § 88 trestního řádu vzata v úvahu i zásada „ultima ratio“. Tato zásada
platná pro celé trestní řízení se promítá v tom, že lze odposlech nařídit pouze v případě, pokud
lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a
nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně
ztížené (§ 88 odst. 1 trestního řádu).
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Odposlechy mezi obhájcem a klientem
Pojistkou spravedlivého procesu je také skutečnost, že odposlechy mohou být povolovány
toliko rozhodnutím soudu, konkrétní soudci mohou být z rozhodování vyloučeni. Pojistkou je
i ta skutečnost, že provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem
a obviněným je nepřípustné. Jde o zvláštní právo související s právem na právní pomoc
zakotvené v čl. 37 odst. 2 LZSP či právem na obhajobu podle čl. 40 odst. 3 LZPS. V tomto
směru si dovolím poznámku ohledně pohledu na vznik vztahu mezi obhájcem a klientem, tím
pádem na vznik onoho „důvěrného vztahu“. Podle rozhodovací praxe nejsou vyšší soudy ani
Ústavní soud jednotní v tom, od kdy vzniká tento důvěrný vztah mezi advokátem a klientem.
Jeden názor říká, že takový vztah vzniká nejpozději v okamžiku prvního setkání, kdy je
formálně řádně uzavřena smlouva o poskytování právních služeb v režimu zákona o advokacii
kterou se realizuje základní právo na právní pomoc podle čl. 37 odst. 2 LZSP (sp. zn. II. ÚS
889/10). Druhý názor ovšem přichází s výkladem, že povinnost mlčenlivosti vzniká advokátovi
až v případech, kdy již bylo zahájeno trestní stíhání vydáním usnesení dle § 160 odst. 1 trestního
řádu. „V daném případě bylo sledování osob a věcí povoleno a následně realizováno ve fázi
prověřování (§ 158 odst. 3 trestního řádu), tedy před zahájením trestního stíhání konkrétní
osoby, jež by vystupovala v postavení obviněného“ (sp. zn. I. ÚS 1638/14). Posledním názorem
naopak říká, že ani odposlechu mezi advokátem a klientem před zahájením trestního stíhání
nemůže být aprioti povolen a jedná se o porušení práva, neboť mezníkem je zde trestní řízení
jako takové. „Nositelem těchto práv je však osoba, proti které je vedeno trestní řízení, a jejíž
procesní práva v takovém řízení mohou být tímto postupem vážně porušena“ (sp. zn. III. ÚS
2847/14).
Formální náležitosti
Příkaz lze použít jen, je-li vedeno trestní řízení pro trestný čin, na který zákon stanoví trest
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně osm let, dále pro některý z
vyjmenovaných trestných činů a pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje
mezinárodní smlouva (§ 88 odst. 1 trestního řádu). Odposlech lze nařídit i bez příkazu (§ 88
odst. 5 trestního řádu, tzn. že o něm může rozhodnout sám státní zástupce nebo policejní orgán,
a to v případech, jde-li o trestní řízení pro vybrané trestné činy (trestný čin obchodování s lidmi,
svěření dítěte do moci jiného, omezování osobní svobody, vydírání, únosu dítěte a osoby stižené
duševní poruchou, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, nebezpečného vyhrožování
nebo nebezpečného pronásledování), a pokud s tím uživatel odposlouchávané stanice souhlasí.
Pokaždé je však třeba, aby byly dány další zákonem stanovené podmínky, tedy aby bylo možné
předpokládat, že orgán činný v trestním řízení získá významné skutečnosti, nelze účelu
dosáhnout jinak a opatření jinak je obzvláště ztíženo.
O odposlechu je rozhodováno příkazem, což je rozhodnutí svého druhu a nejde tedy o usnesení,
ani o opatření. Rozhoduje o něm předseda senátu nebo v přípravném řízení na návrh státního
zástupce soudce, a proti rozhodnutí o nařízení odposlechu není přípustná stížnost. Má-li být
informace získané odposlechem užity jako důkaz je nutné o něm sepsat protokol s uvedením
údajů o místě, času, způsobu a obsahu provedeného záznamu, jakož i o orgánu, který záznam
pořídil. Policejní orgán je povinen průběžně vyhodnocovat výsledky odposlechu a provádění
odposlechu ihned ukončit, jestliže důvody pominuly.
Příkaz k odposlechu musí mít své náležitosti, stanovené zákonem. Mezi ty patří zejména
označení uživatelského zařízení a adresy, uvedení trestného činu, pro který je vedeno trestní
řízení, a doba, po kterou bude trvat, odposlech (nesmí být delší než 4 měsíce, ale lze prodloužit).
O prodloužení rozhoduje soud vyššího stupně a v přípravném řízení na návrh státního zástupce
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soudce krajského soudu (§ 88 odst. 4 trestního řádu). Osoba uživatele je uvedena pouze v
případě, jeli známa.
Odůvodněnost
Příkaz k odposlechu musí být písemný a odůvodněn a v odůvodnění musí být uvedeny vždy
konkrétní skutkové okolnosti, kvůli kterým je nařízen. Existuje bohatá judikatura, která
stanovuje určité „limity“ pro odůvodnění a praxe ukazuje, že je otázkou, do jaké míry je to
právě tato bohatá judikatura, která způsobuje, že orgány činné v trestním řízení na předmětnou
rozvolněnost často spoléhají. Nález Ústavního soudu ČR, vedený pod sp. zn. II. ÚS 1221/16,
například uvádí, že skutečnost, že písemné odůvodnění příkazu nebylo dostatečně, nemusí
samo o sobě představovat ústavněprávní pochybení; „(…) pokud byly věcné důvody pro
neodkladnost a neopakovatelnost důkazu splněny, pak samotná neexistence odůvodnění je sice
vadou řízení, ale nemusí mít vliv na správnost, neboť je toliko vadou formální“ (II. ÚS
1221/16).
Ve vztahu k odůvodněnosti hraje posouzení materiálních podmínek významnou roli. Zejména
je žádoucí v odůvodnění příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu z
hlediska toho, aby byl patrný ústavně souladný postup soudu. Jen takto vydaný příkaz lze
považovat v souladu s ústavním pořádkem (odposlech musí být odůvodněn odpovídajícími
důkazy (sp. zn. II. ÚS 336/0639), je třeba také uvést, jaké skutečnosti mají být odposlechem
zjištěny). K materiálním podmínkám existuje bohatá soudní judikatura (II. ÚS 615/06, NS sp.
zn. 4 Tz 10/2007 atp.). Ta by měla být zárukou toho, aby nebyli občané odposlouchávání tzv.
„pro jistotu, kdyby náhodou spáchali trestný čin“, realita je ovšem někdy i jiná.
Další důležitou skutečností, na níž je třeba se zaměřit, je místní příslušnost. V současné době
se jedná o problém, který se dotýká i odposlechů. V obecném smyslu platí § 26 trestního řádu,
podle kterého o nařízení odposlechu rozhoduje okresní soud, v jehož obvodě je činný státní
zástupce, který podal příslušný návrh. Jedná-li se však o státního zástupce působícího u
Vrchního státního zastupitelství nebo Krajského státního zastupitelství, může to být kterýkoli
okresní soud v dotčeném obvodu. Ačkoliv bylo již Ústavním soudem ČR judikováno, že místní
příslušnost by se měla řídit v takovém případě řídit dle § 18 trestního řádu, tedy že řízení koná
soud, ve kterém byl uvedený trestný čin spáchán, doslova Ústavní soud ČR řekl, že státní
zástupci by se měli chovat „racionálně“ (sp. zn. Pl. US 4/14, sp. zn. II. US 4051/16), praxe
tomu stále neodpovídá a řada státních zástupců vyšších zastupitelských součástí aktuální
judikatury obecné pravidlo § 18 trestního řádu obchází a to právě proto, že Ústavní soud druhým
dechem k tomuto pokynu dodává, že nedodržování § 18 nemá vliv na platnost a tedy i zákonnost
získaných důkazů. Je otázkou, do jaké míry by měla být tato otázka místní příslušnosti upravena
přímo zákonem, když pokus o „umravnění státních zástupců“ se ukázal jako zjevně
nedostatečný.
Aktuální otázky
Počet odposlechů od roku 2009 opět začal vykazovat vzrůstající tendence (viz níže uvedená
tabulka).
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Tab. 1: Souhrn nejdůležitějších statistických údajů, zdroj: www.mvcr.cz/soubor/souhrnnejdulezitejsich-statistik-pdf.aspx
V roce 2012 došlo navíc k rozšíření katalogu trestných činů, u kterých bylo možné nasadit
odposlech. Tendence „rozpínavosti“ státu v otázce odposlechů dokládá aktuální legislativy,
podle které má dojít k další vlně rozšiřování katalogu trestných činů, u kterých bude v
budoucnosti možné nasadit odposlech (novela trestního řádu v Poslanecké sněmovně je nyní v
1. čtení a rozšiřuje odposlechy na trestné činy - křivé obvinění podle § 345 odst. 3 trestního
zákoníku, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 odst. 3 trestního
zákoníku, křivé tlumočení podle § 347 odst. 3 trestního zákoníku, a nový trestný čin maření
spravedlnosti podle § 347a odst. 3 a 4 trestního zákoníku (nově navrhovaný § 88 odst. 1 návrh
zákona).
Významným problémem nasazování odposlechů je dále skutečnost, že v průběhu provádění
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu zákon nestanoví žádné prostředky obrany,
uvedená rozhodnutí nejsou přezkoumávána žádným způsobem, problém je i s podáním
informace o odposlechu ex post (policie (nad)užívá výjimku danou zákonem a řada
odposlouchávaných osob se o tom, že byla v minulosti odposlouchávána, vůbec nedozví);
namítat lze de facto pouze nezákonnost důkazu v rámci trestního řízení (kauzy Rath, Zadeh,
Janoušek, Nagyová). Neexistuje ani jiná kontrola nařízených odposlechů. Podle § 88 odst. 8
trestního řádu lze přezkoumat příkaz k odposlechu až Nejvyšším soudem ČR (§ 314l trestního
řád) až u skončených věcí.
Vedle uvedeného se dále stále častěji rovněž v praxi potýkáme s problémem porušování zákazu
zveřejňování informací získaných v souvislosti s trestním řízením, kdy dochází k tzv. „šíření
odposlechů ve veřejném zájmu“, a to nejen úniky informací ze strany vyšetřujících a
dozorových orgánů, ale také prostým šířením v jednací síni bez vyloučení veřejnosti.
Problémem zůstává také již shora uvedená místní příslušnost, kdy v případě odposlechů je to
zvlášť patrné, neboť odposlechy se nařizují ve složitějších trestních věcech, které dozorují
vrchní státní zastupitelství nebo krajská státní zastupitelství a právě v takových případech se
častěji objevuje větší prostor pro možnou „státní libovůli“.
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Závěr - Nový návod pro státní zástupce?
Ačkoliv je ze shora patrného právního rozboru odposlechů patrné, že provádění odposlechu a
záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné, aktuální
vývoj poukazuje na opačné tendence. Aktuálně kauza nezákonných odposlechů českoíránského podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha a jeho advokátů naznačuje, že některé
orgány činné v trestním řízení nepostupují v souladu se zákonem. Současný postoj některých
státních zástupců tak do značné míry relativizuje absolutní zákaz pořizování odposlechů mezi
advokátem a jeho klientem pod záminkou zcela nesprávného výkladu evropské judikatury
(rozhodnutí Matanovič proti Chorvatsku). Je otázkou, do jaké míry se zde objevil nebezpečný
precedent a hrozí, že se může brzy opakovat. Právní řád České republiky jasně vymezuje, jakým
způsobem má být nakládáno s odposlechy obviněného a jeho obhájce, tedy, že policejní orgán
je povinen tyto bezodkladně zničit a informace, které se dozvěděl nijak nepoužít. Jakýkoliv jiný
rozšiřující výklad je v daném případě v přímém rozporu s platnou zákonnou úpravou.
Závěrem lze uvést, že zákonodárci by měli v prvé řadě konečně začít skutečně naslouchat
odborné veřejnosti a přestat přijímat legislativní návrhy, podle kterých dochází k neustálému
rozšiřování katalogu trestných činů, na které lze použít odposlech, a vydat se spíše cestou
zpřesňování „rozvolněné“ právní úpravy odposlechů. Ta poskytuje prostor pro nadužívání
odposlechů často bez elementární snahy dbát ústavně právních limitů. Inspirací pro právní
úpravu de lege ferenda jednoho z problémů může být např. i nizozemská trestně právní úprava,
podle které se policejní orgán vůbec nemůže dostat ke komunikaci obhájce s jeho klientem,
neboť obhájci označí telefonní číslo, které používají v kontaktu s obviněnými klienty, a IT
systém, jenž slouží k pořizování odposlechů, automaticky blokuje nahrávání hovorů vedených
na a z uvedeného čísla.
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TRESTNÍ POLITIKA JAKO SOUČÁST VĚDY PRÁVNÍ
A BEZPEČNOSTNÍ (OBECNÉ RESTRIKTIVNÍ POZNÁMKY)
VLADIMÍR ZOUBEK
Abstrakt:
Problém náboženských válek v mezích globalizace (Clash of Civilizations) nezajímá
ateistickou mladou generaci, ale je součástí procesu migrace Jih-Sever a obětí v mezích legality
(demokracie) a morality (kulturní asimilace). Bezpečnostní a ústavní konotace bezpečné
Evropy v mezích strukturální krize liberálního kapitalismu je fundamentálním determinantem
rozvoje bezpečnostní a právní vědy.
Klíčová slova:
Iurisprudence, Západ, konotace bezpečné Evropy, evropský demos, axiologie
Abstract:
The problem of religious wars in the limits of glabalization (Clash of Civilizations) don´t care
about the young generation atheist, but is the process of South-North migration and victims
within the limits of legality (democracy) and morality (cultural assimilation). Security and
constitutional connotations within safe Europe astructural crisis of the liberal capitalism is the
fundamental determinant of the development of constitutionalism, security and iurespredencia.
Keywords:
Iurisprudencia, Western, connotations within safe Europe, european demos, axiologia
1. Trestní politika, právní a bezpečnostní věda na rozcestí
My, „evropský démos“ (a jeho elita – akademičtí myslitelé – byť jsme situační „vznešená bída“,
neb nejsme plutokraté) jsme z jedné humanistické lidskoprávní krve, filozoficky i v rámci
kontitucionální jurisprudence. „Zoufalci“ - jistě registrujeme lidské tragedie utopivších se
běženců ve Středomoří (pokud nemáme hroší kůži). Naše kulturní nadvláda se hroutí – příkoří
koloniálního a otrokářského období evropských dějin je v mimoevropském prostoru chápána
jako morální záminka pro revanš ze strany postkoloniálního světa. Jsme historickým
„lidskoprávním“ středem světa vzešlého z osvícentví a republikánského demokratismu. Evropa
v tenzi „špatného svědomí“ negativních konotací nacionálního socialismu (vyvolené árijské
rasy, vychistické Francie atd.), kolonialismu britskoimperiálního ražení ve střihu
mnichovanství, genocidy židovství, Arménů a jiných „podřadných“ subjektů, fašismu Italského
království, a v neposlední řadě gulagovského stalinismu a neostalinismu, je momentálně v
ideologické a právní defenzivě.
Humanitární otázka zní: Kdo bude vítěz v diskurzu „Univezralita lidských práv a contrario
globalizace (multikultaralizce) lidských práv ?“ Kdo bude vítěz? Evropa to nebude. Nový svět
americký, postkoloniální společnosti, Střed světa (Čína) – možná.
Dovolte, abych zopakoval (coby profesně zdeformovaný), co zdůrazňuji mnohokráte na
akademické půdě: Globální migrace je pochopitelný objektivní proces, který má aspekty nejen
sociální, právní, ústavně právní a bezpečnostní, ale dotýká se analýzy (a novelizace)
Bezpečnostní strategie ČR, bezpečnostní doktríny státu, možná i Ústavy ČR, ale zejména
euroatlantické civilizace a Organizace severoatlantické smlouvy.
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Právní a bezpečnostní aspekty globální migrace s přihlédnutím k bezpečnostní doktríně státu a
euroatlantické civilizace jsou fenoménem zkoumání příštích vědeckovýzkumných úkolů
vysokoškolských a exekutivních institucí.
Trestní politika českého státu v geografickém centru Evropy musí se vymanit z teoreticky
definovaných klišé minulého století (společenské nebezpečnost) a recentnosti (společenská
škodlivost) a v restrikci právní a bezpečnostní vědy reflektovat bezpečnostní rizika z pohledu
právní axiologie nejen euroatlantické (západokřesťanské), „svobodné“, civilizace, ale též
prizmatem globálních změn střetu mezi legalitou a globální moralitou. A důkazem může být
jen přežití, rozvoj nebo krize lidských práv a globální bezpečnosti.
Čili: 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?245
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)246 tvrdí, že 62
plutokratů a nejbohatších globálních multimiliardářů vlastní dohromady zhruba tolik majetku
jako chudší polovina veškerého lidstva: šokující nepoměr je 62 subjektů ku zhruba třem a půl
miliardám lidských bytostí. Pokud plutokraté a oligarchové hledají daňové ráje s cílem alokace
globálního kapitálu mimo daňovou suverenitu států, nejchudší z chudých hledají migrační
cesty k přežití. Geograficky Evropa, severní Amerika, bývalá dominia Commonwealthu,
Japonsko a další asijští tygři jsou 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).
2. 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
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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
soukromá lidskoprávní teritorialita je patrna v diferencializaci legálních definic specifických
subjektů, které mají rozdílné právně-procesní režimy ústavní a správní.
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 z olomoucké právnické
fakulty, atd., čili o tomto není zásadní spor, či diskurz247. Zásadní spor se vede o suverenitu
nárazových národních států vnější schengenské hranice (zejména se to týká Řecké republiky,
Italské republiky, Španělského království) a contrario humanitární a sociální aspekt azylového
posuzování v evropské dimenzi.248
3. Přizpůsobiví teroristé?
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 lidmi.249
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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 EU.250
Terorismem, ale i bojem proti 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.
4. Český národ není v české ústavě (ale měl by možná být) v turbolencích globálního vidění
světa
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 dvou set
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
Konec dějin a poslední člověk. Praha: Rybka Publishers, 2002, 379 s. ISBN 80-86182-27-4.
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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.
Přední český konstitucionalista Aleš Gerloch si dovolil oprášit vizi české státnosti jako
konstrukci „českého lidu“ a „českého národa“ a svoji verzi novely české ústavy několikrát
artikuloval. Namátkově vzpomenu na periodikum Soudce, roč. XVIII, 2016, č. 11-12, s. 56-61
a jeho hlavní referát v rámci Pražského právnického podzimu „Ústava a ústavnost v České
republice“, nebo na mediální diskusi laickou (politickou) na stránkách Práva (15. 12. 2016, s.
7) a contrario laická reakce novináře Josefa Koukala v témže tisku z 15. 11. 2016, s. 6.
Akademická obec však v mezích právního vědomí de constituone ferenda názor Gelochův
vesměs vítá, byť s určitými soudcokratickými výhradami (Pavel Rychetský, Tomáš Lichovník,
etc.), které jsou čitelné na s. 4, již vzpomínaného Práva z 14. 11. 2016. Škoda, že plodná diskuse
usnula, neb současní čeští politici a ústavodárci mají „jiné“ (předvolební) starosti.
Výše uvedený námět Gerlochův by měl ústavně znít v Čl. 1, odst. 2 následovně: „Česká
republika je vlastí příslušníků českého národa a národnostních a etnických menšin, které jsou s
ní trvale spjaty. Právním výrazem tohoto trvalého svazku je institut státního občanství.“
Domnívám se, že tato dikce by lépe vystihovala ekvilibrium principu teritoriality (vlasti) a
principu personality v české ústavě v Česku (jazykově vyloženo jako „země Čechů“) v
návaznosti na znění Preambule Ústavy České republiky, kde se dovoláváme na dávnou státnost
zemí Koruny české a československé státnosti „českosloveského ústavního národa“, nehledě
na konstrukci některých ústav evropských a mimoevropských. Pozitivní eurofederalismus tím
rozhodně nemusí být dotčen.
5. Levná pracovní síla
Evropský pohled na migraci se v posledním století několikrát měnil. Po druhé světové válce
byli přistěhovalci přijímáni především jako pracovní síla, v 90. letech 20. století se evropské
přijímající státy bránily masám přistěhovalců rozlišováním na uprchlíky pronásledovaných
menšin (z důvodů rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro
politické přesvědčení) a na hospodářské uprchlíky.
Současné dilema je fatální: ekonomika hovoří pro přijímání přistěhovalců, kriminologie uvádí
četná rizika s přistěhovalectvím spojená.
Evropa se potřebuje přistěhovalcům otevřít na trhu práce. Od migrantů se očekává, že mohou
v dlouhodobějším časovém horizontu přispět k růstu hrubého domácího produktu.
Liberální kapitalismus je založen na legální smlouvě. Proletář (a třeba prostitutka) je ceněn
kapitalalistou (nebo státem) za cenu pracovní síly, nebo subsidiárně mzdou. Problém Evropy,
Japonska a dalších postindustriálních zemí je v gerontogizaci a vymírání (byť věda
thanatologická není příliž populární): až třetina ekonomicky neaktivních obyvatel a
technologických pokrok je ekonomickou zátěží nových bytostí bývalých kolonizátorů. V
postkoloniální společnosti jsou ovšem téměř dvě třetiny mladých a „schopných“ pracovních
sil. Podvědomí ekonomického kondominia EU (Spolkové republiky Německa a Francouzské
republiky) je: „ať na nás a za nás makají“. To je možné, ale nejisté, ba hrubý omyl, asi takový,
když v padesátých letech minulého století československý komunistický režim ne zcela úspěšně
převychovával slovenské Romy coby novou pracovní sílu ve vysídlených českých Sudetech.
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6. 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, která souvisí
s její budoucností, ekonomickou prosperitou, západním lidskoprávním rozměrem.
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