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MIKROSKOPICKÉ SKÚMANIE BANKOVIEK 

 
MATEJ BARTA 

 

Abstrakt 

V príspevku sa autor venuje metódam skúmania bankoviek. Bližšie popisuje princíp 

mikroskopického skúmania, ktoré patrí medzi nedeštruktívne metódy skúmania. Podrobnejšie 

rozoberá mikroskopické skúmanie štruktúry podkladových materiálov bankoviek, 

posudzovanie pravosti tlačových techník a ďalších prvkov ochrany.  

 

Kľúčové slová 

bankovky, metódy skúmania, mikroskopické skúmanie, podkladové materiály, tlačové 

techniky, prvky ochrany  

 

Abstract 

In contribution the author deals with methods of examining banknotes. It describes the principle 

of microscopic examination, which belongs to non-destructive methods of examination. It 

examines in more detail the microscopic examination of the structure of underlying banknote 

materials, the assessment of the authenticity of printing techniques and other elements of 

protection. 

 

Key words 

banknotes, examination methods, microscopic examination, background materials, printing 

techniques, security features 

 

Úvod  

Kriminalistické skúmanie dokumentov a listín ako jedno z odvetví kriminalistickej techniky 

musí reagovať na vzniknutú situáciu a prípadne vyvíjať nové metódy a postupy. Vývoj 

falšovania dospel do takej miery, že sa vyvinula potreba chrániť dokumenty pred falšovaním a 

pozmeňovaním. V prvopočiatkoch to bol vývoj ceninového papiera a tlačiarenských techník, 

ktoré sa používajú dodnes. Najväčší rozvoj v ochrane nastal koncom 20. storočia a pokračuje 

až dodnes v podobe nových podkladových materiálov ako je polymér a takzvaný hybridný 

substrát. V dnešnej dobe sa ochrane bankoviek venuje značná pozornosť. Bankovky sú 

základným nástrojom hotovostného peňažného obehu. Každá bankovka obsahuje špecifické 

ochranné prvky, ktoré majú sťažiť prípadné pokusy o ich falšovanie k čomu prispieva aj 

legislatívna ochrana. Vývoj ochranných prvkov sa za posledné obdobie rapídne zmenil 

prostredníctvom nových podkladových materiálov, na ktorých sú bankovky vytlačené. K 

odhaľovaniu falzifikátov sú potrebné metódy na rôznych stupňoch skúmania za použitia 

jednoduchých, ale aj zložitejších postupov , nástrojov a prístrojov. Skúmanie bankoviek sa 

realizuje za účelom získania dôkazov pri objasňovaní kriminalisticky relevantnej udalosti. 

Výsledkom skúmania je určenie skupinovej identifikácie. Pri skúmaní sa musí preukázať akým 

spôsobom bol objekt falšovaný a aké technológie a postupy boli použité.1 Pri skúmaní pravosti 

bankoviek sa používa veľké množstvo metód, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch skupín na: 

 

 

 
 

                                                           
1 STRAUS, J. a kol. Kriminalistická technika, 2012, str. 256. 
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1. nedeštruktívne - metódy, ktoré sú fyzikálneho charakteru. Pri skúmaní nevznikajú na 

objekte žiadne zmeny. Do týchto metód radíme: 

a) optické (vizuálne) metódy: - makroskopické skúmanie, 

                                         - skúmanie v prechádzajúcom svetle, 

                                         - skúmanie v odrazenom svetle, 

                                         - skúmanie so šikmým osvetlením, 

b) skúmanie v ultrafialovom (UV) žiarení, 

c) skúmanie v infračervenom (IR) žiarení, 

d) mikroskopické skúmanie,  

e) meranie fyzikálnych veličín.  

 

2. deštruktívne - metódy fyzikálno-chemického alebo chemického charakteru. Pri použití 

tohto druhu metód dochádza k zmenám na skúmanom objekte.2 

 

Mikroskopické skúmanie 

Jedným z najdôležitejších metód skúmania bankoviek je mikroskopické skúmanie, ktoré slúži 

na zviditeľnenie detailov skúmaných bankoviek. Používa sa pri skúmaní a pozorovaní štruktúry 

podkladového materiálu, pri posudzovaní pravosti tlačových techník ako aj ďalších ochranných 

prvkov bankoviek. Princíp skúmania spočíva v skúmaní detailov pod vhodným zväčšením. 

Skúmaná bankovka je osvetlená vhodným druhom svetla. 3 Mikroskopické skúmanie prebieha 

za použitia rôznych optických zväčšovacích  prostriedkov ako napríklad využitie mikroskopu. 

Mikroskop je optický nástroj, ktorý sa skladá z dvoch oddelených optických sústav a to z 

objektívu a okuláru. Medzi objektívom a okulárom je odstup väčší ako je súčet ich ohniskových 

vzdialeností a obe súčasti sú umiestnené v spoločnom tubuse a tvoria optickú sústavu.4 

Dôležitou súčasťou mikroskopu je svetelná sústava, ktorá ma za úlohu osvetliť pozorovaný 

predmet. V praxi sa stretávame s rôznymi druhmi mikroskopu ako napríklad binokulárny 

mikroskop, stereomikroskop, polarizačný mikroskop apod. Postup skúmania spočíva v 

umiestnení predmetu skúmania v našom prípade bankovky, pred ohniskový bod objektívu, 

ktorý vytvára reálny prevrátený obraz pozorovaný okulárom. Pokiaľ je vhodne nastavená 

vzdialenosť medzi okulárom a objektívom je prvotný obraz vytvorený objektívom v ohniskovej 

rovine okuláru.5  

Pre potreby článku bol využitý Video Spectral Comparator 6000 (VSC) od firmy Foster + 

Freeman. VSC 6000 sa využíva pri skúmaní rôznych druhov dokumentov na komparáciu 

podozrivého dokumentu s porovnávacím materiálom.6 Mikroskopické skúmanie bankoviek 

môžeme rozdeliť do viacerých skupín podľa toho čo je objektom skúmania. Do prvej skupiny 

by sme mohli zaradiť podkladový materiál bankovky.  

 

Podkladový materiál bankoviek rozdeľujeme do 3 skupín: 

1. papierový substrát - patrí medzi najstaršie a najpoužívanejšie druhy podkladového 

materiálu používaného pri výrobe bankoviek. Jedná sa o špeciálny druh papiera s 

definovaným obsahom prímesí (napr. bavlna). Bavlnený papier sa mieša s textilnými 

vláknami pre lepšiu pevnosť v porovnaní s papiermi na báze drevenej buničiny.  Substrát 

je pokrytý lakom pre dosiahnutie dlhšej životnosti a odolnosti voči znečisteniu. Súčasťou 

                                                           
2 MASARYK, P. Kriminalistické skúmanie dokumentov, In: Krimi-sk č.1, online 29. 11. 2018. Dostupné na 

internete: http://www.ukk.sk/ 
3 MASARYK, P. Kriminalistickotechnické skúmanie dokumentov, 1999, str. 32-33. 
4 KRPATA, J. Aplikovaná optika, 2005, str. 53. 
5 MALÝ, P. Optika, 2008, str. 186. 
6 FOSTER + FREEMAN, online 14. 3. 2019, Dostupné na internete: http://www.fosterfreeman.com/inde x.php 
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výrobného procesu je vloženie vodoznaku, ochranných prúžkov a ochranných vláken, 

ktoré sú implementované priamo v papieri (obrázok č. 1).  

2. polymérový substrát - druh plastového podkladového materiálu presnejšie z biaxiálne 

orientovaného polypropylénu. Prvé moderné "polymérové" bankovky boli vyvinuté 

Austrálskou bankou (RBA) a Melbournskou univerzitou a uvedené do obehu v roku 1988. 

Polymér je vytvorený unikátnym "bublinkovým" procesom a jeho prednosťou sú prvky 

ochrany nezlučiteľné s papierovým substrátom. V súčasnej dobe sa používajú polyméry 

s obchodným názvom Guardian® od firmy CCL Secure ( napr. Austrália, Nový Zéland, 

Kanada, Veľká Británia, Rumunsko, Mexiko, Honduras, Guatemala, Čile, Dominikánska 

republika, Paraguaj, Mauretánia, Nigéria, Malajzia, Vietnam, Maurícius a ďalšie)   a 

Safeguard™ ( Botswana, Kapverdy, Fidži, Gambia, Gibraltár, Haiti, Libanon, 

Macedónsko, Maldivy, Maurícius, Škótsko, Trinidad a Tobago)   firmy De La Rue.7        

3. hybridný substrát - alternatívnou definíciou je hybridný polymér. Bankovka s 

hybridným polymérom je v podstate papierová bankovka s polymérovým pásmom resp. 

páskou, ktorá sa aplikuje vertikálne po celej výške bankovky ( meria 74 mm ). 

Podkladový materiál s názvom Durasafe® ( napr. Švajčiarský frank ) je patentovaná 

symetrická kompozícia s papierom na vonkajšej strane a polymérnym jadrom v strede 

bankovky ( trojvrstvový substrát v kompozícii: papier - polymér - papier ). Povrch tvorí 

klasický ceninový papier, ale polymérové jadro dáva substrátu mechanickú pevnosť a 

umožňuje náhodne umiestniť transparentné okná v bankovke. Všetky výhody  papiera a 

polyméru sú kombinované v jednom substráte.8  

 

 
               Obr. 1: Štruktúra ceninového papiera pri 60x zväčšení 

                                                (Zdroj: autor) 

 

Jedným z objektov mikroskopického skúmania bankoviek a ich neoddeliteľnou súčasťou sú 

tlačové techniky, ktoré tvoria grafiku bankovky. Delíme ich na dve hlavné skupiny: 

1) klasické tlačové techniky - mechanické s použitím tlaku kde spoločným znakom je tlač 

pomocou tlačovej formy. Medzi klasické metódy tlače patria: 

a) tlač z výšky - využíva sa na tlač sériových čísel bankoviek, 

b) tlač z hĺbky - tlač hlavného motívu, mikrotext, opticky premenlivý a 

skrytý obrazec, antikopírovacie rastre a pod.,   

                                                           
7 SINGH, N. P. Polymer  banknotes - a viable alternative to paper banknotes, 2008. 
8 LANDQART online 14. 3. 2019, Dostupné na internete: https://d5dwhsczpju0i.cloudfront.net 

/assets/files/1082/lq_brochure_durasafe_en.pdf 
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c) tlač z plochy - tlač mikrotextou, sútlačových prvkov, fluorescenčných 

a infračervených farieb,   

d) prietlač - (OVI) opticky variabilná farba.9 

2)  digitálne tlačové techniky - elektronické bez použitia tlaku, ktoré pracujú na 

elektrofotografickom, ink-jetovom a inom princípe.   

  

Tlač z výšky - patrí medzi najstaršie techniky tlače. Pomocou reliéfnej tlačovej formy sa farba 

nanesie iba na povrch vyvýšených tlačových prvkov a priamym kontaktom s podkladovým 

materiálom prostredníctvom tlaku nastane prenos farby. Tlačiace prvky sú vyvýšené nad 

netlačiace (obrázok č. 2). 

 

 
                          Obr. 2: Tlač z výšky pri  60x zväčšení 

                                           (Zdroj: autor) 

 

Tlač z hĺbky - tlačová forma je charakterizovaná tým, že tlačové prvky sú pod úrovňou 

netlačiacich miest. Pomocou účinku tlaku a po nanesení a zotretí prebytočnej farby sa získa 

výtlačok. Hĺbkotlač (oceľotlač) je nenahraditeľná pri tlači bankoviek pretože umožňuje 

dosiahnuť špičkovú kvalitu tlače. Jedná sa o vysoko nákladovú tlač vzhľadom na finančné 

nároky zhotovenia formy (obrázok č. 3, 4).  

 

 
          Obr. 3: Tlač z hĺbky pri  60x zväčšení (ceninový papier) 

                                          (Zdroj: autor) 

                                                           
9 MASARYK, P. Kriminalistickotechnické skúmanie dokumentov, 1999. 
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       Obr. 3: Tlač z hĺbky pri  30x zväčšení (polymérový substrát) 

                                          (Zdroj: autor) 

 

Tlač z plochy - v súčasnosti nazývaná aj ako ofsetová tlač. Tlačová forma obsahuje tlačiace aj 

netlačiace prvky v jednej rovine kde prenos farby zabezpečujú rozdielne fyzikálno-chemické 

vlastnosti prvkov.  

Prietlač - sieťotlač, ktorej princípom je pretláčanie farby cez otvorené tlačiace prvky vytvorené 

v papierovej matrici a to mechanicky alebo elektroerozívne. Prednosťou sieťotlače je 

jednoduchosť zhotovenia formy a jednoduchosť stroja.10   

   

Medzi ďalšie prvky ochrany bankoviek, ktoré je možno skúmať za pomoci mikroskopu patria 

napríklad:  

Planžety - tenké kruhové alebo mnohostenné kusy s veľkosťou 1–4 mm z polyméru. Sú 

začlenené do papiera počas výrobného procesu alebo na povrchovú vrstvu. Sú rozdelené 

náhodne alebo ako pásik na určitom mieste bankovky. Planžety môžu byť farbené a 

luminiscenčné pod UV žiarením svetlo. 

Mikrotexty - bankovky majú na lícnej alebo rubovej strane umiestnených niekoľko drobným 

písmom vytlačených textov, ktoré okrem informačného charakteru spĺňajú predovšetkým 

ochrannú funkciu, pretože kopírovaním a skenovaním nie je možné mikrotexty reprodukovať. 

Ochranné vlákna - pridávajú sa do papiera ešte v procese výroby, sú teda priamo v hmote 

papiera a sú nenapodobiteľné. Skúmanie môže prebiehať aj voľným okom, prostredníctvom 

mikroskopu za použitia UV svetla v závislosti od druhu vlákna (obrázok č. 4). 

Ochranné prúžky - sa aplikujú do podkladového materiálu bankovky počas výroby a slúžia 

ako dodatočný prvok technickej ochrany. Delíme ich na:  

a) latentný ochranný prúžok, ktorý je viditeľný len v prechádzajúcom svetle  

b) ochranný prúžok, ktorý sa pri pohľade na bankovku zobrazuje ako prerušovaný pás 

zväčša obdĺžnikového tvaru, ale pri skúmaní v prechádzajúcom svetle sa zobrazí ako 

súvislý celok.  

c) ochranný prúžok zobrazený na povrchu substrátu ako "okno" a v prechádzajúcom 

svetle ako súvislý prúžok. 

 Ako bolo vyššie spomenuté ochranné prúžky sú vyrobené z rôznych materiálov a farieb 

ako napríklad: metalické, metalické s mikrotextom, polopriehľadné s textami, prúžky s opticky 

variabilnou farbou, holografické, luminiscenčné, s magnetickými vlastnosťami, s pohyblivým 

obrazom pri naklonení bankovky a pod.11 

                                                           
10 PANÁK, J., ČEPPAN, M., DVONKA, V., KARPINSKÝ, Ľ., KORDOŠ, P., MIKULA, M., JAKUCEWICZ, 

S. Polygrafické minimum, 2008. 
11 REGULA, online 14. 3. 2019, Dostupné na internete: https://www.regulaforensics.com/en/support/glossary-

banknotes/ 
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    Obr. 4: Príklad mikroskopického skúmania ochranného vlákna 

                                         (Zdroj: autor) 

                                                 

Záver 

Každá metóda skúmania bankoviek pomáha k odhaľovaniu falzifikátov, ktoré bývajú rôznej 

kvality a vyhotovené rôznymi pomôckami. Stupne kvality falzifikátov sa delia podľa toho aké 

metódy a prístroje boli použité pri falšovaní bankoviek. Je veľmi dôležité, aby sa ochranné 

prvky, ktoré sú predmetom skúmania a zároveň falšovania neustále zdokonaľovali. V dnešnej 

dobe existujú rôzne zdokonalené formy podkladových materiálov. Papierový substrát v 

minulosti tvoril základný podkladový materiál pre výrobu bankoviek. Jedným z najdôležitejších 

metód skúmania bankoviek je mikroskopické skúmanie, ktoré slúži na zviditeľnenie detailov 

skúmaných bankoviek. Používa sa pri skúmaní a pozorovaní štruktúry podkladového materiálu, 

pri posudzovaní pravosti tlačových techník ako aj ďalších ochranných prvkov bankoviek. 

Princíp skúmania spočíva v skúmaní detailov pod vhodným zväčšením. Mikroskopické 

skúmanie prebieha v súčinnosti s ďalšími nedeštruktívnymi metódami.  
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ROZVOJ VYŠETROVANIA NEDOVOLENÉHO OZBROJOVANIA 

A OBCHODOVANIA SO ZBRAŇAMI 
 

JAROSLAV BLATNICKÝ, JANA VIKTORYOVÁ 

 

Abstrakt 

Autori sa vo svojej vedeckej práci zaoberajú vybranými aspektmi vyšetrovania nedovoleného 

ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Svoju pozornosť venujú spôsobom páchania 

a utajovania tejto trestnej činnosti, predmetu a rozsahu dokazovania, tvorbe a previerke 

vyšetrovacích verzií a plánovaniu vyšetrovania. Ich zámerom je podnietiť širokú odbornú 

diskusiu k tejto téme, ktorá by vyústila do vedeckého bádania. Súčasťou príspevku je aj 

predstavenie novej vedeckej publikácie, ktorá obohatila slovenský odborný knižný trh 

o problematiku trestnoprávnych aspektov držania strelných zbraní v Slovenskej republike. 

Zámerom autorov bolo čitateľom sprostredkovať nový pohľad na riešenie danej problematiky. 

 

Kľúčové slová 

nedovolené ozbrojovanie, obchodovanie so zbraňami, strelivo, strelné zbrane 

 

Abstract 

In their scientific work, the authors deal with selected aspects of the investigation of illicit arms 

and arms trafficking. They focus their attention on the way of committing and confiscating this 

crime, the subject matter and scope of evidence, the creation and examination of investigative 

versions and the planning of investigations. Their intention is to stimulate a broad professional 

discussion on this subject, which would result in scientific research. The contribution is also a 

presentation of a new scientific publication, which enriched the Slovak professional book 

market on the issue of criminal aspects of the possession of firearms in the Slovak Republic. 

The author's intention was to provide a reader with a new perspective on how to deal with the 

issue. 

 

Key words 

illicit arming, arms trading, ammunition, firearms 

 

Úvod 

Katedra vyšetrovania sa dlhodobo a intenzívne venuje aktualizácii tradičných metodík 

vyšetrovania, ako aj tvorbe nových, originálnych postupov vo vyšetrovaní. Jedným z nich je aj 

vyšetrovanie nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Predmetná trestná 

činnosť nepredstavuje vnútornú záležitosť jedného štátu, ale stala sa globálnou prioritou 

Európskej únie a celosvetovým bezpečnostným problémom. Obchodovanie so zbraňami, 

muníciou a strelivom tvorí finančne výnosnú oblasť organizovanej trestnej činnosti, ktorá môže 

mať presah aj v oblasti terorizmu, financovania terorizmu či legalizácie príjmov z trestnej 

činnosti. Jej vplyv je badateľný aj pri iných formách organizovanej a závažnej trestnej 

činnosti.12 Preto je nevyhnutné sa ňou systematicky zaoberať a diskutovať nosné otázky 

nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami aj na takomto významnom vedeckom 

fóre, aké nesporne vedecká konferencia Trestno-právne a kriminalistické aspekty dokazovania 

predstavuje. 

 

 

                                                           
12 Ivor, J., Klimek, L., Záhora, J. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej 

republiky. Žilina, Eurokódex, 2013, s. 332–333. 
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Nový pohľad na strelné zbrane a trestné právo 

V roku 2018 sa na slovenský odborný knižný trh dostala vedecká monografia Trestnoprávne 

aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike13, ktorá poskytuje všestranný pohľad 

na riešenú problematiku, poukazuje na existujúce odborné problémy, na ktoré ponúka možné 

riešenia, nebráni sa ani polemike a diskusii. Vedecká monografia predstavuje vydarený 

autorský a vydavateľský počin, pretože práca takéhoto druhu na slovenskom knižnom trhu už 

dlhší čas absentovala. Monografia predstavuje aj tvorivý impulz pre ďalšie rozpracovanie 

niektorých jej problémových častí. Autor Blažek, R. je skúsený praktik, s rozsiahlymi 

praktickými skúsenosťami, ktoré odovzdáva aj študentom na vysokoškolskej pôde. Jeho 

devízou je pútavý a zrozumiteľný štýl. Preto vedecká monografia môže byť cenným prameňom 

poznania pre každého, koho táto problematika zaujíma. Zbrane autor rozoberá v troch rovinách 

– v rovine technickej, v rovine administratívnoprávnej a v rovine trestnoprávnej. Tieto tri 

roviny nemožno striktne od seba oddeliť, preto sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú.14 

Ťažiskovým cieľom bolo u autora Blažeka, R. spracovanie právnej úpravy v oblasti strelných 

zbraní so zameraním na trestné právo v rozsahu, v akom sa táto právna úprava týka držiteľov 

zbraní a zbrojných preukazov, pretože osoby držiace strelnú zbraň musia byť v prvom rade 

znalé svojich povinností a práv a musia poznať trestnoprávne následky porušenia povinností 

stanovených zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Musia 

nevyhnutne vedieť, kedy trestné právo ich konanie aprobuje a kedy sankcionuje. Zbrane ako 

predmety nebezpečné pre život a zdravie musia byť obzvlášť pod dohľadom aj trestného práva, 

a práve v súvislosti so zbraňami dochádza často k ešte prísnejším postihom ako pri porušeniach 

trestnoprávnych predpisov bez zbrane. V publikácii boli okrajovo spracované aj iné ako strelné 

zbrane a právne predpisy týkajúce sa týchto zbraní. Diskusia o zbraniach totiž nevyhnutne 

smeruje k tomu, aby boli zbrane systematicky kategorizované a rozdelené do jednoznačných 

skupín, aby bolo zrejmé nielen to, ako zákon reguluje strelné zbrane, ale aj všetky ostatné 

zostávajúce zbrane. Je tiež potrebné si ujasniť, ktorá právna úprava sa vzťahuje na ktoré druhy 

zbraní. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné rozobrať všetky relevantné zákony venujúce sa 

zbraniam a až následne rozobrať trestnoprávnu rovinu súvisiacu so strelnými zbraňami. 

Na základe uvedeného sa čitateľ na stránkach vedeckej monografie má možnosť oboznámi 

s uceleným prehľadom právnych predpisov, ktoré akokoľvek upravujú problematiku strelných 

zbraní. Autor veľmi fundovane analyzuje mnohé praktické situácie a ponúka čitateľovi desiatky 

súdnych stanovísk, ktoré riešia zložité aplikačné otázky spojené s držbou strelných zbraní. 

Jednou z ťažiskových častí je aj úvaha o použití strelnej zbrane v nutnej obrane a krajnej núdzi 

na jednej strane a spáchanie trestných činov na druhej strane, pričom oba aspekty predstavujú 

logický súvis strelných zbraní s trestným právom, a to jednak so všeobecnou časťou Trestného 

zákona, ale aj jeho s jeho osobitnou časťou. Nie je možné pochopiť použitie strelnej zbrane 

v nutnej obrane či krajnej núdzi bez toho, aby boli vysvetlené podmienky, za ktorých vôbec 

osoba môže strelnú zbraň nadobudnúť, držať, nosiť a následne použiť proti inému. Takisto 

rovnako je potrebné chápať, aké trestné činy súvisia s porušením ustanovení zákona č. 

190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Podnetná je aj časť, ktorá sa venuje tzv. 

zbraňovej amnestii, ktorá predstavuje špecifický spôsob zániku trestnosti trestného činu 

nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Aj keď aktuálne nie je vyhlásená 

ďalšia zbraňová amnestia, vzhľadom na tri predchádzajúce zbraňové amnestie nie je vylúčené, 

že takéto opatrenie na stiahnutie nelegálnych strelných zbraní z obehu budú prichádzať aj 

v budúcnosti. Preto vedecká monografia oboznamuje aj s účelom zbraňovej amnestie 

a s procesom, ktorý sa aplikuje v rámci zbraňovej amnestie a umožňuje tak držiteľom strelných 

                                                           
13 Blažek, R. Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike. Šamorín, Heuréka, 2018, 

365 s. ISBN 978-80-8173-060-3. 
14 Blažek, R. Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike. Šamorín, Heuréka, 2018, s. 

7. 
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zbraní informovať sa, ako zbraňová amnestia funguje, čo to vlastne je, a ako postupovať 

v prípade, že sa chcú vyhnúť trestnosti za nelegálne držané strelné zbrane v prípade, že bude 

vyhlásená ďalšia zbraňová amnestia.15 

Vedecká monografia sa vo svojej obsahovej štruktúre zaoberá zbraňami v technickom poňatí, 

približuje stručnú históriu vývoja zbraní, druhy a kategórie zbraní a streliva. Autor podáva 

výklad čo sa týka zbraní a ich právnej regulácie. V tejto časti je osobitne zaujímavá definícia 

zbraní a streliva, kategorizácia zbraní, skupiny zbrojných preukazov a zbrojných licencií, 

podmienky na nadobudnutie zbrojného preukazu, práva držiteľa zbrojného preukazu, držanie 

a nosenie zbrane, povinnosti držiteľa zbrojného preukazu. Čitatelia určite uvítajú súhrnné 

spracovanie právnej úpravy zbraní, ktorá sa nachádza v ich právnych predpisoch, ako je 

napríklad zákon o ozbrojených silách, zákon o Policajnom zbore, zákon o zákaze chemických 

zbraní, zákon o zákaze biologických zbraní, zákon o priestupkoch,  zákon o zhromažďovacom 

práve a zákon o organizovaní verejných športových podujatí. Ústredné miesto vo vedeckej 

monografii zaberajú časti upriamené na zbraň a Trestný zákon (všeobecnú a osobitnú časť) 

a zbraň a Trestný poriadok. Za osobitné povšimnutie v súvislosti s riešenou problematikou stojí 

právny výklad skutkovej podstaty nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Ide 

o najštandardnejší trestný čin týkajúci sa zbraní a streliva. Výklad skutkovej podstaty 

príslušného trestného činu je veľmi vhodne doplnený príkladmi. V tejto súvislosti možno uviesť 

príklad trestnej zodpovednosti držiteľa zbrojného preukazu za trestný čin nedovoleného 

ozbrojovania v intenciách uznesenia NS SR, sp. zn. 6Tz 4/2002 zo dňa 26. marca 2002: 

„Obvinený spáchal trestný čin nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 2 písm. b/, ods. 4 

písm. b/ Trestného zákona na tom skutkovom základe, že od presne nezisteného času až do dňa 

11. mája 2001 vo svojom rodinnom dome v D. č. 312 mal na rôznych miestach zbrane, a to 15 

pušiek a 5 pištolí rôznych druhov a značiek, a hoci je držiteľom platného zbrojného preukazu 

a je registrovaný ako podnikateľ v odbore zbraní  a streliva, uvedené zbrane nemal zapísané ani 

v zbrojnom preukaze a ani v záznamovej knihe. Okrem toho v rozpore s ustanovením § 32 ods. 

1 zákona č. 246/1993 Z. z. zo znehodnotených zbraní vyrábal funkčné strelné zbrane, ktoré 

prechovával vo svojej domácnosti. Čo sa týka výroby zbraní navyše išlo o nepovolenú činnosť, 

lebo podľa koncesnej listiny vydanej Okresným úradom v T., odborom živnostenským 

a ochrany spotrebiteľa z 29. júla 1999 č. ŽO-99/10413, reg. Č. 2089/99, bolo obvinenému J.Š. 

udelené oprávnenie na vykonávanie koncesovanej živnosti zahŕňajúcej vývoj, opravu, úpravu 

a znehodnocovanie zbraní, ich nákup, predaj a požičiavanie, ako aj nákup a predaj streliva. 

Obvinený podľa vlastného priznania nadobudol zbrane viacerými spôsobmi. Časť z nich mal 

odňať pytliakom. Malokalibrovú pušku továrenskej značky Simson s tlmičom hluku výstrelu, 

ktorá bola klasifikovaná ako nedovolená zbraň podľa § 55 písm. a/ zákona č. 246/1993Z. z., 

mal kúpiť ako znehodnotenú v Rakúsku, a aj ďalšie zaistené strelné zbrane, s výnimkou tých, 

ktoré mu boli dané do opravy, mal vyrobiť zo znehodnotených zbraní ich repasovaním, t. j. 

generálnou opravou tak, aby sa stali streľbyschopnými.“ 

Najvyšší súd SR bol toho názoru, že v predmetnej veci došlo k naplneniu znakov trestného činu 

nedovoleného ozbrojovania, pretože: „Spomenuté rozhodnutie orgánu štátnej správy mu totiž 

takúto činnosť na úseku zbraní a streliva jednoznačne nedovoľovalo vykonávať, lebo toto sa, 

okrem iného vzťahovalo na vývoj, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní. Ostatne 

uvedenou činnosťou sa v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 246/1993 Z. z. rozumie vykonanie 

takých úprav, ktoré znamenajú trvalú nespôsobilosť zbrane a streliva na streľbu. Z toho možno 

vyvodiť, že z už znehodnotených zbraní nie je možné vyrábať zbrane streľbyschopné a na ich 

výrobu nemožno použiť ani hlavné časti znehodnotených zbraní, ktorými sa podľa § 54 ods. 2 

zákona č. 246/1993 Z. z. rozumejú najmä závery, rámy krátkych zbraní a nábojové komory, ak 

nie sú súčasťou hlavne. Obvinený teda nemohol uskutočňovať akúkoľvek výrobu zbraní, či už 

                                                           
15 Blažek, R. Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike. Šamorín, Heuréka, 2018, s. 

349–351. 
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úplne nových, alebo generálnou opravou predtým znehodnotených zbraní. Jeho oprávnenie 

zahŕňalo opačnú činnosť a síce znehodnocovať streľbyschopné zbrane.16 

Autor Blažek, R. podáva veľmi podrobný výklad v súvislosti s vybranými ustanoveniami 

Trestného poriadku týchto kategórií, a to obmedzenia osobnej slobody, povinnosti na vydanie 

veci a odňatie veci, osobnej prehliadky, domovej prehliadky a prehliadky iných priestorov 

a pozemkov. Vo svojej najnovšej práci autor v závere objasňuje otázky zbraňovej amnestie a to 

jednotlivé zbraňové amnestie, postup pri odovzdaní zbrane, prínos zbraňovej amnestie.  

Z recenzií vyplýva, že publikácia predstavuje jedinečné dielo, aké na slovenskom knižnom trhu 

nemá ekvivalent, pretože žiadna z dostupných publikácií, týkajúcich sa strelných zbraní, nie je 

špecificky zameraná na trestné právo, väčšinou ide výlučne o príručky na prípravu na skúšky 

pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu. Predmetná vedecká monografia venuje 

ťažiskový pohľad na strelné zbrane z trestnoprávneho hľadiska. Publikácia komplexne 

a ucelene spracováva problematiku prepojenia strelných zbraní a trestného práva. Vedecká 

monografia môže byť cenným prameňom poznania pre všetkých, ktorých táto problematika 

zaujíma.  

Ako sme sa už zmienili v úvode, medzi základné ciele výskumnej činnosti katedry vyšetrovania 

patrí tvorba nových a aktualizácia už existujúcich metodík vyšetrovania jednotlivých druhov 

trestných činov, a to na základe systematickej analýzy súčasného stavu spracovania 

jednotlivých čiastkových komponentov tvoriacich metodiku vyšetrovania vybranej trestnej 

činnosti a odporučiť možnosti jej zdokonaľovania v súlade s potrebami trestnoprocesnej praxe. 

V spracovanom príspevku sme aktuálne zamerali svoju pozornosť na problematiku 

vyšetrovania nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Nadväzujúc 

na predchádzajúcu časť, predkladáme záujemcom, vzhľadom na rozsah skúmanej 

problematiky, len vybrané komponenty metodiky vyšetrovania, pričom sme dôraz položili 

na analýzu spôsobov páchania a utajovania, predmetu a rozsahu dokazovania a vyšetrovania a 

tvorby a previerky vyšetrovacích verzií a plánovania pri vyšetrovaní tohto druhu trestnej 

činnosti. 

 

Spôsoby páchania a utajovania nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami 

Úlohou Trestného práva je chrániť bezpečnosť ľudí a majetku pred možným ohrozením života, 

zdravia a majetku, ktoré vyplýva z nekontrolovateľnej výroby a držania predmetov, ktoré majú 

nebezpečnú povahu (strelivo, strelné zbrane, hromadne účinné zbrane, výbušniny, 

protipechotné míny, chemické zbrane), ktoré môže spôsobiť nebezpečenstvo ohrozenia života, 

zdravia a majetku. 

Podmienky na povolenie držať, nosiť, vyrábať zbrane a iné zariadenia upravuje zákon o 

strelných zbraniach a strelive. 

Trestný čin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami môže byť spáchaný 

nasledovnými formami: 

- neoprávnené nakladanie so strelivom (páchateľ sebe alebo inému bez povolenia vyrobí, 

dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo drží strelivo alebo takú činnosť 

sprostredkuje),  

- neoprávnené nakladanie so strelnou zbraňou alebo jej komponentom (páchateľ sebe alebo 

inému bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo drží 

strelnú zbraň, jej súčasť alebo jej komponent bez povolenia alebo bez označenia zbrane 

určeného na jej identifikáciu alebo takú činnosť sprostredkuje), 

- falšovanie alebo pozmeňovanie identifikačných znakov zbrane (páchateľ na strelnej zbrani 

sfalšuje, nedovolene zahladí, odstráni alebo inak pozmení označenie určené na jej 

identifikáciu a sledovanie), 

                                                           
16 Blažek, R. Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike. Šamorín, Heuréka, 2018, s. 

237–238. 
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- neoprávnené nakladanie s hromadne účinnou zbraňou alebo výbušninou (páchateľ 

bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, prepraví, zadováži alebo prechováva sebe 

alebo inému hromadne účinnú zbraň alebo jej súčasť alebo jej komponent, resp. hromadí 

strelné zbrane, hromadne účinné zbrane, strelivo alebo výbušniny alebo niektorú z týchto 

činností sprostredkuje), 

- nakladanie s protipechotnými mínami (páchateľ vyvíja, vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, 

prepraví, zadováži, drží, skladuje alebo použije protipechotnú mínu), 

- používanie alebo projektovanie prevádzky na výrobu chemických zbraní. 

Strelnou zbraňou je zbraň v zmysle zákona o strelných zbraniach a strelive. 

Strelivom sa rozumie súhrnné označenie nábojov, nábojok a striel do zbraní. 

Výrobou sa rozumie nie len priemyselná a remeselná výroba, ale aj akékoľvek iné vyhotovenie 

či zmontovanie alebo úprava inej zbrane do podoby strelnej zbrane. 

Zadovážením si zbrane sa rozumie akýkoľvek spôsob získania zbrane, či už kúpou, výmenou 

za inú vec, darom, krádežou a pod. 

Prechovávaním sa rozumie akýkoľvek spôsob držania zbrane. 

Hromadením sa rozumie postupné zadovažovanie strelných zbraní a streliva spolu s ich ďalším 

prechovávaním. 

Za hromadne účinnú zbraň sa považuje taká zbraň, ktorá je pri obvyklom použití spôsobilá 

súčasne usmrtiť viac ľudí alebo im spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví (napr. samopal, guľomet, 

ručný granát). 

Súčasti a komponenty znamenajú akýkoľvek prvok alebo náhradné diely osobitne určené pre 

strelnú zbraň a podstatné na jej fungovanie (hlaveň, komory alebo zásobník, uzáver alebo 

bubienok, záver alebo puzdra záveru alebo akékoľvek zariadenie určené alebo adaptované na 

tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo strelnej zbrane). Pokiaľ ide o súčasti alebo komponenty 

hromadnej alebo účinnej zbrane, ktoré sú nevyhnutne potrebné na jej použitie, musí ich byť 

také množstvo, aby z nich bolo možné zostaviť najmenej jednu hromadne účinnú zbraň aspoň 

s čiastkovým účinkom, hoci po drobnej úprave, ktorú je držiteľ súčasti alebo komponentov 

schopný vykonať. 

Výbušninami sú látky a predmety, ktoré sa považujú za výbušné podľa osobitného predpisu. 

Protipechotnou mínou sa rozumie mína zostrojená najmä na to, aby vybuchla v prítomnosti, 

blízkosti alebo v dôsledku dotyku osoby a ktorá vyradí z boja, zraní alebo usmrtí jednu alebo 

viac osôb. 

Chemickou zbraňou treba rozumieť toxickú chemickú látku a jej prekurzor, muníciu a 

zariadenia špeciálne určené na usmrtenie alebo poškodenie zdravia prostredníctvom toxických 

chemických látok a akékoľvek zariadenia špeciálne určené na bezprostredné použitie 

v súvislosti s použitím chemickej munície a uvedených špeciálnych zariadení. 

Okrem všeobecne známych spôsobov páchania nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so 

zbraňami na základe vyhodnotenia vyšetrovaných prípadov možno uviesť niektoré ďalšie 

spôsoby. Ide o: 

- zaobstaranie si strelných zbraní, streliva a výbušnín vykonaním krádeží vlámaním 

do rôznych objektov, kde sa tieto nachádzajú (obchody so zbraňami a strelivom, obchody 

so starožitnosťami, múzea, sklady so zbraňami, výbušninami, trhavinami a pod.), 

- nájdenie zbraní (či už pochádzajúcich z vojny alebo nelegálne držaných predkami), 

- zakúpenie strelných zbraní a streliva od neznámych osôb, výroba a úprava rôznych zbraní. 

Ako pri každom trestnom čine, aj pri nedovolenom ozbrojovaní a obchodovaní so zbraňami je 

snahou páchateľa svoju činnosť utajiť. Poznanie spôsobov utajenia má význam pre zameranie 

vyšetrovania, tipovanie páchateľov a vytyčovanie verzií. Utajovanie môže páchateľ 

uskutočňovať niektorými nasledovnými spôsobmi: 
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- strelné zbrane, strelivo, výbušniny a pod. ukryje v rôznych úkrytoch a v rôznych objektoch 

(pod podlahou, na povale, v komínoch, v pivniciach, v skriniach, v posteliach, v gaučoch a 

pod.), resp. mimo objekty na pozemkoch, v lese, 

- neprihlásenie zbrane zakúpenej bez nákupného povolenia alebo nájdenej, 

- pozmenením evidenčného čísla, resp. evidenčných znakov na zbrani a zadovážením si 

falošného zbrojného preukazu, 

- uschovanie zbrane v úschovných schránkach (v banke, na železnici a pod.), 

- uschovanie, resp. ukrytie zbrane u známeho.17 

Spáchanie trestného činu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami so znakmi 

organizovanej kriminality bude v sebe zahŕňať dve nosné vyšetrovacie situácie, a to že páchateľ 

je známy, v tomto prípade je potrebné zistiť rozsah činu a následkov, preukázať, že čin spáchal 

obvinený, a že páchateľ nie je známy, v tomto prípade je potrebné zistiť najmä páchateľov, 

využíva sa odpočúvanie a ďalšie informačno-technické prostriedky.18  

 

Predmet a rozsah dokazovania a vyšetrovania nedovoleného ozbrojovania 

a obchodovania so zbraňami 

Predmet dokazovania a vyšetrovania v konkrétnej trestnej veci, teda aj pri nedovolenom 

ozbrojovaní a obchodovaní so zbraňami tvoria okolnosti dôležité pre trestné konanie. Za také 

okolnosti treba považovať okolnosti dôležité pre rozhodnutie vo veci. Sú to ale aj okolnosti, 

ktoré viedli k trestnej činnosti, alebo umožnili jej vykonanie i okolnosti dôležité pre postup 

v trestnom konaní. 

Rozsah dokazovania a vyšetrovania, t. j. určenie hraníc dokazovania a vyšetrovania je okruh 

dôkazov získaných z dôkazných prostriedkov, ktoré sú potrebné na zistenie predmetu 

dokazovania. 

Okruh okolností, ktoré treba v konkrétnom prípade vo vyšetrovaní zisťovať a dokazovať, treba 

určiť so zreteľom na povahu prípadu. Napriek tomu však možno vo všeobecných črtách 

vymedziť okruh okolností, ktoré treba vo vyšetrovaní zisťovať a dokazovať: 

- či skutok bol spáchaný a či má znaky konkrétneho trestného činu, 

- kto tento trestný čin (prečin alebo zločin) spáchal (páchateľ, spolupáchateľ, organizovaná 

skupina alebo zločinecká skupina), 

- skutočnosti, z ktorých možno zistiť, za akých okolností bol trestný čin spáchaný, 

- následky, resp. rozsah spôsobenej škody, 

- motív – pohnútka a cieľ, prečo bol trestný čin spáchaný, 

- okolnosti, ktoré charakterizujú osobu páchateľa, 

- okolnosti, ktoré viedli a umožnili spáchať trestný čin (príčiny a podmienky). 

Ďalej treba vo vyšetrovaní zisťovať a dokazovať u zbrane: 

- či ide o strelnú zbraň, 

- druh, značka, pôvod, doba výroby, charakteristika zbrane, 

                                                           
17 Viktoryová, J., Bango, D., Blatnický, J. Spôsoby páchania a utajovania trestných činov. Bratislava, Akadémia 

PZ, 2013, s. 51, 93, 182–184. Straus, J., Porada, V. a kol. Teória, metódy  metodológia kriminalistiky. Plzeň, 

Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 57–67. Straus, J., Němec, M. a kol.: Teória 

a metodológia kriminalistiky. Plzeň, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 65–68. 

Viktoryová, J. a kol. Vyšetrovanie. Bratislava, Akadémia PZ, 2015, s. 448–449. Planka, B. a kol.: 

Kriminalistická balistika. Plzeň, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2010, s. 23–31, 67–70. 

Konrád, Z., Porada, V., Straus, J., Suchánek, J. Kriminalistika. Teória, metodológia a metódy kriminalistickej 

techniky. Plzeň, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 44–52. Porada, V. a kol. 

Kriminalistika. Plzeň, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 133–159. Palarec, J. 

Vyšetrovanie nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. In: Viktoryová, J.a kol. Vyšetrovanie. 

Bratislava, Akadémia PZ, 2015, s. 448–450. 
18 Blažek, R. Kriminalistika. Šamorín, Heuréka, 2016, s. 222. 
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- technický stav zbrane, jej spôsobilosť na streľbu, činnosť funkčných mechanizmov, 

bezpečnosť ovládania, odpor spúšte, činnosť poistiek, výskyt závad, možnosti nežiaduceho 

výstrelu, vykonané dodatočné úpravy alebo opravy, 

- presnosť streľby, 

- či predložená zbraň podlieha povoľovaciemu konaniu,  

- či predložené predmety sú časti zbrane (napr. nedovolenej zbrane a pod.) a či je možné tieto 

použiť na zostrojenie streľby schopnej zbrane, 

- či predložené súčiastky tvoria jeden celok, resp. či ich montážou je možné zostrojiť streľby 

schopnú zbraň, 

- druh, raž, pôvod a stav streliva (nábojov) alebo ich súčasti, 

- ak bola zbraň použitá, príčina havárie zbrane alebo zlyhanie streliva, 

- aké účinky zbraň spôsobila alebo mohla spôsobiť na zasiahnutom objekte, 

- ak bola zbraň použitá, stanovisko strelca, smer streľby, vzdialenosť streľby, doba poslednej 

streľby, dráha letu strely a účinnosť strely v rôznych bodoch dráhy jej letu, či nebol zbraňou 

spáchaný doposiaľ neobjasnený trestný čin, 

- skúmať, či predloženou zbraňou nebol spáchaný aj iný trestný čin, ak áno, aký, kým, kedy, 

kde a za akých okolností.19 

 

Tvorba a previerka vyšetrovacích verzií a plánovanie vyšetrovania nedovoleného 

ozbrojovania a obchodovania so zbraňami 

Jednou z metód poznania je myslenie vyšetrovateľa vo forme vyšetrovacích verzií, t. j. 

vypracovanie a previerka vyšetrovacích verzií. Je to vlastne určitý proces poznávania a 

dokazovania skutkových okolností trestného činu.  

Vytyčovanie vyšetrovacích verzií napomáha k zisteniu skutkových okolností vyšetrovaného 

trestného činu za predpokladu, že sa prihliada k spôsobu jeho spáchania a utajovania. Pri 

vytyčovaní verzií k nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami treba vychádzať 

z poznatkov a informácií získaných v rámci operatívneho rozpracovania, vykonaných kontrol, 

vykonaných opatrení, zaisťovacích úkonov, neodkladných úkonov, neopakovateľných úkonov, 

informácií získaných z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a informačno-technických 

prostriedkov, ako aj informácií získaných cestou Interpolu alebo Europolu. Do úvahy je 

potrebné brať i možnosť prepojenia páchateľa, s organizovanými alebo zločineckými 

skupinami. 

Verzie sa môžu vytyčovať k vyšetrovanej udalosti ako celku, ako aj k jednotlivým znakom 

skutkovej podstaty trestného činu (objekt, objektívna stránka, subjekt, subjektívna stránka). 

Pri vytyčovaní – tvorbe vyšetrovacích verzií platí, že: 

- v počiatočnej etape vyšetrovania je závislé na informáciách, ktoré sú k dispozícii, a ktoré 

sú východiskom pre vyšetrovanie, 

- obsah verzií závisí na skutočnostiach a informáciách zistených aj v priebehu vyšetrovania. 

Použitie vyšetrovacích verzií prichádza do úvahy tam, kde vyšetrovateľovi chýbajú určité fakty 

o minulom deji hlavne fakty o osobe páchateľa. 

                                                           
19 Palarec, J. Vyšetrovanie nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. In: Viktoryová, J.a kol.: 

Vyšetrovanie. Bratislava, Akadémia PZ, 2015, s. 453–454. Porada, V. a kol. Kriminalistika. Plzeň, 

Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 310. Planka, B. a kol. Kriminalistická balistika. 

Plzeň, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2010, s. 23–31, 67–70. Viktoryová, J. Teória 

dokazovania. Bratislava, Akadémia PZ, 2006, s. 35–45. Viktoryová, J., Blatnický, J. Teória dokazovania – 

logika v dokazovaní. Bratislava, Akadémia PZ, 2015, s. 74–86. Straus, J., Němec, M. a kol. Teória 

a metodológia kriminalistiky. Plzeň, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, s. 284. Konrád, 

Z., Porada, V., Straus, J., Suchánek, J. Kriminalistika. Teória, metodológia a metódy kriminalistickej techniky. 

Plzeň, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 236–250. 
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Napriek týmto skutočnostiam je možné vytyčovať verzie najmä k páchateľovi, spôsobu 

nadobudnutia zbrane, streliva, súčastí, komponentov, výbušnín a pod., miestam úschovy, resp. 

úkrytu, miestam výroby, resp. úpravy, motívu – pohnútke a cieľu páchateľa. 

Ak bol zbraňou spáchaný iný trestný čin (napr. vražda, ublíženie na zdraví, lúpež, vydieranie), 

treba pri vytyčovaní a previerke verzií vychádzať z metodík vyšetrovania týchto trestných 

činov. 

Do plánu vyšetrovania je nutné zahrnúť nielen všetky reálne, do úvahy prichádzajúce 

vyšetrovacie verzie, ale aj spôsob ich preverenia, okolnosti a otázky na ktoré je treba nájsť 

odpovede. Okrem verzií do plánu vyšetrovania zapracujeme organizáciu previerky verzií a 

organizáciu vykonávania úkonov a opatrení, ktorých vykonanie je vo veci potrebné. Taktiež je 

v ňom potrebné stanoviť zodpovednosť za ich vykonanie, ako i dobu dokedy budú vykonané. 

V priebehu preverovania vyšetrovacích verzií je potrebné uplatňovať aj taktické hľadiská, napr. 

vykonať prednostne úkony k dokázaniu okolností, pri nebezpečenstve zničenia alebo 

znehodnotenia dôkazov, alebo zmarenia či sťaženia vyšetrovania. 

Predovšetkým sa do plánu vyšetrovania zapracuje vykonanie takých úkonov trestného konania 

a opatrení, ktorých úlohou je zaistiť dôkazy, ktoré podliehajú zničeniu. 

Do plánu vyšetrovania môžeme zapracovať aj taktické postupy pri vykonávaní jednotlivých 

úkonov, ako sú výsluchy, konfrontácia a pod., alebo sa spracujú samostatné plány vykonávania 

jednotlivých úkonov. 

Vzhľadom k zmyslu plánu vyšetrovania musí byť spracovaný tak, aby: 

- zaistil správnu postupnosť vykonávania jednotlivých úkonov, 

- zaistil vzájomnú súčinnosť skupiny alebo tímu hlavne medzi vyšetrovateľmi, operatívnymi 

pracovníkmi a kriminalistickými technikmi a expertmi, 

- zabezpečil, aby nedochádzalo k duplicite niektorých úkonov (napr. výsluchu svedkov a 

osôb podozrivých) a na druhej strane, aby sa na niektoré úkony nezabudlo, 

- zabezpečil nielen deľbu a zladenosť práce, ale aj konkrétnu osobnú zodpovednosť 

za plnenie jednotlivých uložených úloh, 

- plnil úlohu časového harmonogramu v plnení čiastočných úloh a činností v jednotlivých 

fázach vyšetrovania. 

Pri spracovaní plánu vyšetrovania je však potrebné vychádzať z konkrétneho vyšetrovaného 

prípadu, jeho osobitostí, z poznatkov a informácií, ktoré máme k dispozícii. Plán vyšetrovania 

podľa konkrétnej vyšetrovacej situácie je potrebné dopĺňať o nové verzie, úkony a opatrenia, 

resp. upresňovať ho, alebo korigovať.20 

Pri plánovaní vyšetrovania nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami je dôležité 

najmä organizačné zapojenie iných zložiek mimo Policajného zboru a spolupráca 

s medzinárodnými policajnými orgánmi. Vyšetrovanie tohto druhu kriminality prebieha 

prevažne  za súčinnosti viacerých osôb, ktoré tvoria vyšetrovacie tímy.21 

Pri plánovaní jednotlivých úkonov je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo použitiu zbraní 

jednotlivými páchateľmi pri páchaní trestnej činnosti, ochromil informačný systém zločineckej 

organizácie, zabránilo sa prieniku organizačných štruktúr zločineckej skupiny do orgánov 

ochrany zákonnosti, vyradili sa ochranné mechanizmy zločineckej skupiny, zabránilo sa 

likvidácii dôkazov  a poskytla sa ochrana svedkom, agentom a iným ohrozeným osobám. Ďalej 

                                                           
20 Porada, V. a kol. Kriminalistika. Plzeň, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 336, 346. 

Palarec, J. Vyšetrovanie nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. In: Viktoryová, J. a kol. 

Vyšetrovanie. Bratislava, Akadémia PZ, 2015, s. 470–472. Planka, B. a kol. Kriminalistická balistika. Plzeň, 

Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2010, s. 23–31, 67–70. Konrád, Z., Porada, V., Straus, J., 

Suchánek, J. Kriminalistika. Teória, metodológia a metódy kriminalistickej techniky. Plzeň, Vydavateľstvo 

a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 73. Straus, J., Porada, V. a kol. Teória, metódy a metodológia 

kriminalistiky. Plzeň, Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 172. 
21 Blažek, R. Kriminalistika. Šamorín, Heuréka, 2016, s. 223. 
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je potrebné zabezpečiť úkony s medzinárodným prvkom, a to vyžiadanie páchateľov z cudziny, 

vydanie páchateľov do cudziny, spoločné vyšetrovacie tímy a podobne.22 

 

Záver 

Európska únia si uvedomuje naliehavú potrebu riešiť nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie 

so zbraňami. Vydala niekoľko dokumentov za účelom boja proti organizovanej trestnej činnosti 

aj v danej oblasti. Ďalší rozvoj metodík vyšetrovania jednotlivých druhov trestných činov si 

vyžaduje nové nastavenie ich vnútorných komponentov s dôrazom na nadnárodný aspekt 

nedoveleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Perspektívy rozvoja metodík 

vyšetrovania sa musia odvíjať od idei, že daná trestná činnosť predstavuje jednu oblasť 

„európskych trestných činov“.23 Budúca výskumná činnosť katedry vyšetrovania sa bude 

rozvíjať v týchto intenciách. 
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SPRAVEDLIVÝ PROCES A FÉR PROCES  

- ÚPLATKÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINY 

 
EDUARD BRUNA 

 

Abstrakt 
Příspěvek se zabývá problematikou vztahů spravedlivého procesu a možností jejich naplnění 

z pohledu zákonné trestněprávní úpravy. Zabývá se výkladem základních pojmů. Kritizuje, že 

chybí subsidiární skutkové podstaty v mimotrestních právních předpisech. Zdůrazňuje 

kritizovanou definici úplatku, kde především absentuje nutná souvislost s rozhodovací činností. 

Jako nedostatek se jeví absence alespoň rámcového vymezení spodní hranice trestnosti. V 

odhalování úplatkářství, věnuje pozornost institutu agenta provokatéra a zvláštní účinné lítosti. 

V současné době je situace řešena pomocí tzv. dočasného odložení trestního stíhání. V závěru 

upozorňuje, že uváděné pojmy jsou značně neurčité a ani judikatura prozatím tento stav 

nevyřešila. 

 

Klíčová slova 
Spravedlivý proces, úplatek, obecný zájem, účinná lítost. 

 

Abstract 
The paper deals with the issue of fair trial relations and the possibility of their fulfillment from 

the perspective of legal criminal law. It deals with the interpretation of basic concepts. It 

criticizes the absence of subsidiary facts in non-criminal legislation. It emphasizes the criticized 

definition of bribery, where, in particular, the necessary link with decision-making is absent. 

The absence of at least a general definition of the lower limit of criminality seems to be a 

deficiency. In detecting bribery, he pays attention to the institute of agent provocateurs and 

special effective regret. At present, the situation is solved by the so-called temporary suspension 

of criminal prosecution. In conclusion, it points out that the terms referred to are considerably 

vague and the case-law has not yet resolved this situation. 

 

Key words 
Fair trial, bribe, general interest, effective regret 

 

Úvod 

Jedním ze základních a zásadních účelů trestního řízení, jak lze snadno dovodit z § 1 TrŘ, je 

náležité zjištění trestného činu a spravedlivé potrestání pachatelů podle zákona. Nezbytným 

předpokladem splnění tohoto účelu je realizace spravedlivého procesu – fair trial, který je 

conditio sine qua non podmínkou pro spravedlivé rozhodnutí v konkrétní trestní věci. 

V souvislosti s pojmem spravedlnosti se objevuje v moderním demokratickém státě jako jeden 

ze základních momentů teorie a praxe otázka a zajištění funkčního naplnění pojmu 

spravedlivého procesu a fair procesu.  Proto považuji za vhodné se k této problematice krátce 

vyjádřit. Problém pojmu spravedlivého procesu v českém právním řádu spočívá zejména 

v záměně slova fair a spravedlivý. Tyto dva pojmy mají různý obsah a to, čemu my říkáme 

spravedlivý proces, je v jiných právních řádech nazýváno pojmem fair procesu a ani není činěn 

pokus tento pojem přeložit do národního jazyka (např. Faires Verfahren, cf. Gerechtes 

Verfahren). Kvůli této záměně očekáváme od tohoto  instrumentu něco jiného, než nám může 

nabídnout, či dokonce zajistit. I když ve svém důsledku má vést k dosažení spravedlnosti, nelze 

ho s ní ztotožňovat. Spravedlnost již představuje sama o sobě určitou hodnotu. Fair proces je 

pouhým prostředkem, jak jí dosáhnout (Hans-Joachim Musielak, ZPO – Občanský soudní řád, 
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6. vydání 2008). Naplnění pravidel spravedlivého procesu i při dokazování je garantováno čl. 

36 a násl. LPS, publikované u nás pod číslem 2/1993 Sb. Zajištění a dodržování práva na 

spravedlivý proces vychází, mimo jiné, z článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod (dále též Úmluva). Pod pojmem právo na spravedlivý proces je nutno, mimo 

jiné, chápat: 

 právo obrátit se na soud, aby poskytl ochranu jednotlivci a rozhodl o vině, trestu 

případně ochranném opatření a 

 právo na spravedlivé řízení, na proces určité kvality. 

Přesné dodržování základních pravidel soudního řízení je pak hlavním předpokladem, na 

němž je princip spravedlivého procesu založen. 

Je nutno bezpodmínečně trvat v souvislosti s trestním procesem na kvalitě, jednoznačnosti zde 

používaných pojmů a na jejich jednotném výkladu při aplikaci zákona. Tento zdánlivě jasný 

požadavek, nebývá vždy dodržen. Tedy jak zákonodárcem, tak někdy též OČTŘ v rámci 

konkrétního trestního procesu. Právě naopak zjišťujeme, že dochází zde k desinterpretaci 

některých stěžejních zákonných ustanovení. Praxe dokonce vede k tomu, že do trestního práva 

hmotného se dokáže vloudit neadekvátní právní úprava a někdy nesprávná interpretace a 

aplikace zákona, pokud jde o podmínky trestnosti, což je zcela nepřípustné. Častější jsou 

případy, kdy OČTŘ použijí zde extenzivní výklad, který má výrazné negativní důsledky pro 

osobu, proti které se vede trestní řízení. Nelze tedy, než trvat na tom, aby jednak zákonodárce, 

pokud je to jen možné, poskytoval nejen co nejperfektnější právní úpravu, ale též v jejím rámci 

legální výklad základních institutů trestního práva, jak hmotného, tak procesního. Navíc, zde 

by měla působit výrazně sjednocovací praxe pomocí judikatury především Nejvyššího a 

Ústavního soudu. 

Jak v právu hmotném, tak v právu procesním ovšem není situace vždy taková, abychom na 

základě výše uvedených požadavků, mohli mluvit zároveň o předvídatelnosti práva a právní 

jistotě dotčených subjektů. Tato nežádoucí situace má nedozírné negativní dopady nejen pro  

již zmiňovaný dotčený subjekt, ale též například do právního vědomí veřejnosti. Jedna 

z významných úloh práva, zejména trestního je, působit preventivně ve vztahu k trestné 

činnosti. To se ale také může dařit jenom tehdy, pokud zde bude kvalitní a svému významu 

odpovídající právní úprava na straně jedné, na straně druhé, pokud bude právo kvalitně a 

kvalifikovaně vykládáno a aplikováno. Tyto předpoklady vždy splněny nejsou. Proto jsem se 

rozhodl vybrat jednu z oblastí, která je mimořádně významného charakteru, nejen z pohledu 

ČR, ale též mezinárodního a na ni, abych ukázal, jaké problémy, někdy již od počátku, stěžují, 

dokonce až znemožňují vést fair proces a dospět vždy ke spravedlivému výsledku.  

Příkladem, mnou vybraným je problematika úplatkářských trestných činů. 

 

Úplatkářské trestné činy 

Pokud jde o úplatkářské trestné činy, tak tyto jsou upraveny v dílu třetím, hlavy desáté, zvláštní 

části trestního zákoníku. Předmětem mé cílené argumentace a kritiky je právě velká šíře a 

neurčitost skutkových podstat zde uváděných úplatkářských trestných činů. Jde o trestný čin 

přijetí úplatku § 331 tr. zákoníku, podplácení podle § 332 a nepřímé úplatkářství § 333 tr. 

zákoníku.  Sám trestní zákoník sice obsahuje takzvanou legální definici pojmu úplatek, neboť 

ve společném ustanovení pro úplatkářské trestné činy, § 334 odst. 1 tr. zákoníku se uvádí –

úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 

jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem 

jiné osobě a na kterou není nárok.  
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Takovýto výměr či definice, jak dále zmíním, je prakticky nevyhovující. Vytváří, co se týče 

praxe, problémy, na kterých hodlám ukázat zásadní nedostatky zákonné úpravy a z ní 

vycházející praxe. 

Toto nyní platné vymezení bylo již do trestního zákona č. 140/1961 vloženo novelou, zákonem 

č. 96/1999 Sb., přičemž současný trestní zákoník 40/2009 tuto definici prakticky beze změny 

přejal. Nicméně můžeme se s tímto pojmem setkat též například v § 636 odst. 2, zákona č. 

89/2012 tedy v Občanském zákoníku, přičemž pro výklad tohoto trestně právního pojmu je 

tento rovněž určující. Zvláštní pozornost si dále, v souvislosti s těmito úvahami, nepochybně 

vyžádá i pojem úplatek, tak jak ho kodifikuje zákon č. 141/1961 Sb., tj. trestní řád.  Zde je tedy 

užíván v souvislosti s institutem dočasného odložení trestního stíhání, § 159c tr. řádu. 

Nežli přistoupíme k hodnocení legální definice úplatku, je nutno zdůraznit, že je u nás 

všeobecně a často, také v odborné veřejnosti, poměrně výrazně zastoupena mylná představa o 

tom, že k efektivnímu postihu korupce nám pomohou pouze a především dostatečně široké, 

tedy všeobjímající skutkové podstaty. Naopak ale praxe ukazuje, že jsou to konkrétnější a třeba 

užší skutkové podstaty dotčených tr. činů, které mnohem lépe reagují na postih této nepochybně 

velice závažné trestné činnosti.  

Mnozí autoři právních odborných textů se též mylně domnívají, že již samotný fakt této výše 

zmíněné existence legální definice, naplňuje požadavek právní jistoty, což ovšem není pravda. 

To již minimálně proto, že samotná existence legální definice právní jistotu a předvídatelnost 

práva nezajistí a ani nemůže. Je tomu právě naopak. Neboť pokud by definice úplatku byla 

velmi nepřesná, mohl by být efekt dokonce opačný a situace ve výsledku horší, než kdyby 

nastala situace, že žádná zákonná definice neexistuje. Někteří  stoupenci uvedeného dokonce 

tvrdí, že obecnost legální definice značí též její flexibilitu, která umožňuje široký postih 

různých případů. Tento přístup lze považovat také za mylný a nesprávný.  

Zkusme se blíže zamyslet nad uvedenou legální definicí. Při kritice její značné nedokonalosti 

tedy naší české, legální definice nutno například připomenout, že není, ani obecně vymezeno, 

jak velká by neoprávněná výhoda měla být, aby byla úplatkem. Připomeňme si, že soudní praxe 

již dávno dospěla k závěru, že při výkonu státní moci, nelze tolerovat zásadně žádné úplatky, 

tedy ani, kdyby byly nepatrné hodnoty.  

Zmiňme dále pojem obecného zájmu, který je podle judikatury a současné nauky trestního 

práva jedním z definičních znaků úplatku. Konkrétně tedy jde o souvislost s věcí obecného 

zájmu, jež je obstarávána. Na tomto místě nutno dodat, že takováto souvislost v legální definici 

úplatku, tak jak ji uvádí tr. zákoník zohledněna vůbec není. Proto zdůrazňuji alespoň, že je však 

mnohem širší, než pouhý výkon státní, nebo ještě šířeji vyjádřeno veřejné moci. Jako 

smysluplné se například jeví tedy určit spodní hranici trestnosti, která by mohla být, či měla být 

minimálně stejná, jako je tomu v případě jiných tj. majetkových trestných činů a činila by 

5.000,- Kč. Tady si dovoluji odkázat na dikci zákonného ustanovení  § 138 tr. zákoníku. 

Zmiňovaný nedostatek spočívající v neurčitosti dolní hranice trestnosti, je ještě výraznější 

s přijetím nynějšího formálního pojetí trestného činu. Tento problém je umocňován tou 

skutečností, že zákon sice výslovně zakotvuje zásadu subsidiarity tr. represe, § 12 odst. 2 tr. 

zákoníku, ovšem nikde nejsou přímo určena na kritéria, tzv. společenské škodlivosti. Přičemž 

její existence je podmínkou uplatnění trestní odpovědnosti v konkrétním případě. V této 

souvislosti nutno alespoň okrajově připomenout, že je to problém nejen trestního práva, ale též 

další problémový nedostatek, který spočívá v tom, že ve vztahu k úplatkářským trestným 

činům, totiž chybí subsidiární skutkové podstaty v mimo trestních právních předpisech. 

K tomuto krátkému exkursu z práva hmotného, je vhodné ještě dodat, že legální definice pojmu 

úplatek, obsažena v § 334 odst. 1 tr. zákoníku je nejen značně obecná. To znamená, že ona sama 
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neposkytuje dostatečné vodítko pro výklad a následnou aplikaci právních norem úplatkářských 

trestných činů. Navíc obsahuje totiž ještě zároveň nepřesnost, kdy užívá termín „nárok“ bez 

přídomku „právní“. Přitom právní nárok je tradiční právní pojem, jehož výklad je v teorii práva 

ustálený. Není tedy vůbec jasné, proč zákonodárce takovou nepřesnost při právní úpravě 

umožnil. 

Ačkoliv trestní kodex mezi jednotlivými formami úplatkářství z hlediska různých činností, 

jichž se týká v základních skutkových podstatách trestných činů, přijetí úplatku a podplacení 

nerozlišuje, tak ale rozdíl v závažnosti narušení řádného fungování soudní moci a řádného 

fungování trhu při konkrétní podnikatelské činnosti jistě existuje a lze jej najít. 

Pokud letmo shrneme určitou míru zmiňovaných nedostatků, pak v kritizované definici úplatku 

především absentuje jeho nutná souvislost s rozhodovací činností. Tato souvislost musí být 

přímá, tzn. bezprostřední. Tento požadavek vyplývá již z jejího charakteru a je nutno na něm 

trvat. 

Druhým nedostatkem je absence, alespoň rámcového vymezení spodní hranice trestnosti. To 

hlavně ve vztahu k poskytování darů, tedy nikoliv v souvislosti s výkonem veřejné moci.  

Stěžejním nedostatkem je, že se ještě nezačalo uvažovat o zpřesnění materiálního korektivu, 

formálního pojetí trestného činu, tedy zmiňovaného § 12 odst. 2 tr. zákoníku, tak aby 

existovala určitá kritéria k určení míry společenské škodlivosti v každém konkrétním případě.  

Na to by pak měla navazovat i právní úprava úplatkářství v rámci přestupkového práva. Ta by 

měla upravovat méně závažné případy úplatkářství, to znamená, jak co do výše poskytnutého 

neoprávněného plnění, také tak, co do významu chráněného zájmu.  

Nicméně nutno ještě připomenout, že v již zmíněné řadě nedostatků současné platné právní 

úpravy je to, že není zavedena negativní definice úplatku, která by vymezila zákonem 

aprobovaná plnění, která z povahy věci úplatkem nejsou. 

Dalším zásadním pojmem, kterému je nutno věnovat samostatnou pozornost, je - obecný zájem. 

Tento rozhodující a opravdu zásadní pojem u úplatkářských trestných činů, není nikde v našem 

právním řádu definován. Jde prakticky o znak skutkové podstaty dvou úplatkářských trestných 

činů, tj. § 331 tr. zákoníku – přijetí úplatku a dále trestný čin podplacení podle § 332 tr. 

zákoníku. U těchto trestných činů jde o jeden z obligatorních znaků jejich objektivní stránky.  

Připomeňme zde z nauky, že obecný zájem určuje okruh společenských vztahů, v nichž je 

korupční, tedy úplatkářské jednání trestné.  

Naopak platí to, že co není věcí obecného zájmu, není předmětem ochrany ustanovení těchto 

trestných činů, tj. přijetí úplatku a podplacení. Jednání samotné je pak charakterizováno 

pojmem úplatek.  

Pokud budeme sledovat mnou zvolený úhel pohledu, tj. požadavek na určitost pojmů v trestně 

právních předpisech, je situace týkající se právě pojmu obecný zájem ještě naléhavější, nežli 

tomu bylo u vymezení úplatku. Chybí tady, je zde prakticky úplná absence, legální definice 

obecného zájmu v českém trestním kodexu. Ale problémová je též podstata tohoto pojmu.  

Není od věci připomenout, že pojem obecný zájem je v evropském srovnání a měřítku 

naprostou raritou a lze jej nalézt pouze v české platné právní úpravě a ve slovenském trestním 

kodexu. K této kritické poznámce nutno dodat, že v jiných evropských státech a jejich právní 

úpravě se vymezuje okruh společenských vztahů, u nichž se úplatkářství postihuje v návaznosti 

na činnost veřejných činitelů nebo výkon veřejné moci.  

Nejprve budu tedy věnovat pozornost vymezení pojmu obecný zájem, tak jak jej vnímá 

judikatura trestních soudů. Důvod je jednoduchý a vychází z toho, že toto vymezení je určující 

i pro přístup trestně právní vědy, která jej do značné míry přejímá.  Zaměřím se nejprve na 

neurčitost tohoto pojmu - obecný zájem.  
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Obecný zájem 

Jak tedy se tento pojem jeví z pohledu judikatury trestných soudů. Lze říci, že česká judikatura 

zcela nekriticky přistupuje k tomuto vágnímu pojmu. Ten ještě navíc bývá vykládán extenzivně 

a dokonce bez náležitého odůvodnění. První, jakési obecné pravidlo lze dohledat v judikatuře 

Nejvyššího soudu ČSSR v roce 1977, kdy se uvádí, že – soudy pojem „obstarávání věcí 

obecného zájmu“ vykládají správně v souvislosti s plněním společensky významných úkolů. 

Za takové se považuje nejen rozhodování státní moci a správy, ale též uspokojování zájmů 

občanů a organizací v oblasti materiálních, zdravotních, sociálních, kulturních a jiných potřeb. 

Následně pak Nejvyšší soud ČSSR konstatoval, že pod pojem obecný zájem spadá obstarávání 

všech úkolů, na jejichž řádném splnění má zájem celá společnost nebo alespoň větší skupina 

občanů.  

Již z toho je zřejmé, že jde o velmi obecné definice, které doplnilo v roce 1988 negativní 

vymezení tohoto pojmu, podle nějž povahu obstarávání věcí obecného zájmu nemohou mít 

jednání občanů, jež vyplývají z jejich osobních práv nebo osobních povinností. 

V této souvislosti také nutno krátce konstatovat, že již tehdejší judikaturní praxe zaznamenávala 

celou řadu rozporů v této problematice. Způsob výkladu a aplikace zákona měl někdy až tak 

„zvláštní“ povahu, možno říci při extenzivním pojetí zákona, kdy za příklad může sloužit 

rozsudek Vrchního soudu v Praze 1997, v němž byla za obstarávání věcí obecného zájmu 

považována i činnost pracovníka v bankovním sektoru, který má na starosti vyřizování úvěrů, 

tj. přípravu podkladů, včetně doporučení pro uzavření úvěrových smluv.  

V současné době také mají soudy obtíže s výkladem pojmu obecní zájem.  Tak se například 

v judikatuře objevuje upravený pojem v podobě – „obecný veřejný zájem“. To vyvolává 

pochopitelně možnost spekulativní úvahy, jako by snad mohl existovat obecný neveřejný zájem 

nebo neobecný zájem veřejný.  

Někteří autoři, lze se domnívat správně, k této problematice uvádějí, že „pojem obecný zájem 

se nachází na samé hranici ústavnosti z hlediska zásady nullum crimen sine lege certa“. Zde 

je nutno dodat, že se se též objevila v judikatuře pozoruhodná snaha o zpřesnění tohoto pojmu 

- tedy obecný zájem. Jednoduše řečeno o obstarávání věcí obecného zájmu půjde tehdy, jak se 

tvrdí, když se korupční činnost bude týkat nějaké větší skupiny osob. To by měl být 

kvantitativní aspekt. Nebo tehdy, když půjde o hodnotu bezpochyby celospolečensky 

významnou, což by měl být kvalitativní aspekt. 

Celkově však přesto lze říci, že stále jde o krajně neurčitý právní pojem. Toto není vyřešeno. 

Dokonce je znám judikát US ČR z roku 1998, kdy Ústavní soud nesprávně a zmatečně uvádí, 

že naše právní úprava se zde neliší od úprav v zemích Evropské unie, přičemž po této větě 

nesprávně cituje § 331 odst. 1 německého trestního kodexu, který však ukazuje pravý opak.   

Jak již bylo tedy zdůrazněno, tak pojem obecný zájem je krajně neurčitým právním pojmem. 

Pojem obecný je tradičně pak ztotožňován s pojmy veřejný a všem společný. Na okraj je třeba 

ještě zmínit, že se s pojmem obecný zájem můžeme setkat též ve správním a ústavním právu. 

Ale ani zde nemá zcela jasný význam. Sami autoři textů z této oblasti upozorňují na to, že český 

právní řád nerozlišuje mezi pojmy „obecný“ zájem a „veřejný“ zájem a nejsou ani žádná 

vodítka pro teoretické odlišení těchto pojmů. 

Co je pro trestní právo velice zásadní a negativní věcí je to, že pojem obecný zájem zde se 

uplatňuje v otázce viny. To se pochopitelně může velice výrazně dotýkat právní jistoty lidí a 

předvídatelnosti práva. 

Předchozí úvahy lze tedy uzavřít tak, že trestní právo v tomto případě používá pojem, který mu 

není zcela vlastní a který je i v jiných právních odvětvích velmi neurčitý. Jeho používání 

v trestním právu je minimálně zcela nevhodné. Jedním z řešení této situace by jistě bylo, např. 



26 
 

po vzoru německé právní úpravy, že by tato byla navázána na pojem úřední osoby, případně 

další osoby, vykonávající veřejnou moc nebo plnící veřejně významné úkoly.  

Pokud jde o výklad zákona, pak nejblíže je tomuto smyslu a významu výklad systematický, 

který nasvědčuje pro možnost omezit význam obecného zájmu pouze na zájmy veřejné. Neboť 

úplatkářské trestné činy jsou trestnými činy proti pořádku ve věcech veřejných podle hlavy 

desáté zvláštní části trestního zákoníku, jak již bylo výše zdůrazněno. Tomu by nasvědčovala 

též dikce § 334 odst. 3 tr. zákoníku, kde se rozšiřuje pojem obecný zájem na některé obchodní 

vztahy. Pokud jde o interpretaci zákona, pak mohu navrhnout jedině to, že pojem obecný zájem 

máme chápat restriktivně, jako zájem veřejný. Pod obstarávání věcí veřejného, tedy obecného 

zájmu, by pak spadaly činnosti, jejichž právě obecné vymezení je dostatečně a určitě 

rozpracováno, tedy např. činnosti při výkonu veřejné moci, činnosti veřejných osob, činnosti 

přímo vykonávané při hospodaření s veřejnými prostředky a dále činnosti podle § 334 odst. 3 

tr. zákoníku. 

Na základě výše uvedeného je možno nyní přistoupit k návrhu určitých specifických možností 

sloužících k zefektivnění potírání korupce u nás. 

V souvislostech s úplatkářskými trestnými činy se historicky uvažuje o nástrojích 

(hmotněprávních i procesněprávních), které mají sloužit k usnadnění jejich odhalování. 

V poslední době vidíme tento trend obecně (například zavedení institutu spolupracujícího 

obviněného, postupné prolamování zásady mlčenlivosti advokátů). U korupce lze však hovořit 

o specifických nástrojích k odhalování, které se zvažují právě pro latentní povahu 

úplatkářství jako trestné činnosti. Zásadním důvodem latence je zřejmě, že podstatu 

úplatkářství tvoří dva doplňující se trestné činy (podplacení a přijetí úplatku), u nichž žádný 

z pachatelů (uplácející ani uplácený) nemá zájem na tom, aby došlo k odhalení trestné činnosti. 

Neexistuje zde oběť a často ani žádný poškozený ve smyslu trestního řádu (srov. § 43 odst. 1 

tr. řádu). Když už poškozený existuje – například osoba, která v důsledku korupčního jednání 

nezískala kontrakt na dodávku zboží – je škoda velmi těžko vyčíslitelná, protože často bude 

spočívat pouze ve formě tzv. ušlého zisku (lucrum cessans). Další (kriminologický) důvod 

podle mého mínění spočívá ve zkreslené představě o velkém rozsahu korupce v české 

společnosti, což samo o sobě k prevenci korupce nepřispívá. 

V našem prostředí se jako specifické nástroje k odhalování úplatkářství nejčastěji připomínají 

tři instituty, které mají ve skutečnosti povahu dvou. Prvním je institut agenta provokatéra, 

který je zmiňován mimo jiné v souvislosti s nechvalně známými zkouškami spolehlivosti 

orgánů veřejné moci. Druhý řeší některé situace po spáchání trestného činu, kdy před trestní 

spravedlností může uniknout ten, kdo závadné jednání nahlásí policejnímu orgánu nebo 

státnímu zástupci. Vzhledem k povaze jednání takové osoby budu tento institut souhrnně 

nazývat nejspíše zvláštní účinnou lítostí, ačkoli trestní zákoník z roku 2009 institut zvláštní 

účinné lítosti u úplatkářských trestných činů nezná. V současné době je tato situace „řešena“ 

pomocí tzv. dočasného odložení trestního stíhání podle § 159c tr. řádu a na něj případně 

navazujícího rozhodnutí o nestíhání podezřelého podle § 159d tr. řádu. 

Několik málo poznámek k agentu provokatérovi 

Agentem provokatérem se obvykle rozumí jakákoliv osoba (zpravidla ve službách veřejné 

moci), která se snaží odhalovat a usvědčovat pachatele trestného činu. Půjde většinou 

o státního zaměstnance, avšak může jít například i o novináře či jinou soukromou osobu 

jednající ve prospěch orgánů veřejné moci. 

Výše uvedené vymezení agenta je však vcelku zavádějící. To protože agent je v podstatě 

návodcem k trestnému činu ve smyslu § 24 odst. 1 písm. b) tr. zák., je to on, kdo vzbuzuje 

v jiném úmysl spáchat trestný čin. Tajný agent není tedy to samé, co agent provokatér, a spíše 

než o odhalování spáchané trestné činnosti jde ve zkoumaném problému o odhalování osob, 

které soustavně páchají trestnou činnost a trestného činu by se dopustily někdy jindy, 
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neboť v konkrétním případě z povahy věci úmysl spáchat konkrétní trestný čin u nich v době 

podnícení ze strany provokatéra nemohl či nemusel existovat, pokud máme nadále hovořit 

o návodci k trestnému činu. 

Pokud tedy činnost agenta směřuje k podněcování konkrétního trestného činu, jde zjevně 

o agenta provokatéra. Podle mého názoru takový postup nemůže v žádném případě vyhovět 

požadavku, který již před mnoha lety vyslovil Ústavní soud a podle nějž je státem řízená 

provokace nepřípustná, přičemž in concreto jde o takový zásah agenta do skutkového děje, 

který je jednou z podmínek trestní odpovědnosti. 

Přes některé ojedinělé názory připouštějící policejní provokaci – např. v souvislosti s tzv. 

zkouškami spolehlivosti – se domnívám, že za současné platné právní úpravy je taková praxe 

zcela nepřípustná, už s ohledem na absenci výslovné právní úpravy takového institutu. 

Nevyhovuje totiž základnímu požadavku na zákonné zakotvení, které ESLP požaduje 

i u pouhého tajného agenta (či agenta informátora, agenta kontrolora) – argumentace a minori 

ad maius. Jinak je tomu například na Slovensku, kde je v § 117 odst. 2 zákona č. 301/2005 Z. 

z., trestný poriadok, zakotvena možnost iniciativně navádět ke spáchání trestného činu, pokud 

jde o korupci veřejného činitele (či zahraničního veřejného činitele) a zjištěné skutečnosti 

nasvědčují tomu, že pachatel by takový trestný čin spáchal i v případě, že by příkaz k použití 

agenta nebyl vydán (citované ustanovení slovenského trestního řádu a contrario). 

Otázkou, která s možností použití policejního agenta provokatéra souvisí, avšak zcela se s ní 

nekryje, je hodnocení trestní odpovědnosti osoby vyprovokované a zejména osoby 

provokující, která může a nemusí být agentem ve službách státu. 

Argumentaci ve prospěch beztrestnosti je možné vést dvojím způsobem. 

Za prvé je možné poukázat na možnost zániku trestnosti účastenství (dnes výslovně 

upravené v § 24 odst. 3 tr. zák.). Tomu se dá ovšem (i když značně formalisticky) oponovat, že 

jak přijetí úplatku podle § 331 tr. zák., tak podplacení podle § 332 tr. zák. jsou tzv. předčasně 

dokonanými trestnými činy, jsou tedy formálně dokonány dříve, než dojde k materiálnímu 

dokonání. Oba uvedené úplatkářské trestné činy jsou však jak bylo řečeno předčasně 

dokonanými delikty, ale pouze v částech skutkových podstat, které postihují nejen předání a 

převzetí úplatku, ale již pouhé slíbení nebo nabídnutí úplatku (srov. § 331 odst. 1 tr. zák. a § 

332 odst. 1 tr. zák.). Zde se materiálně jedná o přípravné jednání („dá si slíbit“, „slíbí“) nebo o 

pokus („nabídne“). Je však zcela nelogické, aby v některých případech zánik trestnosti možný 

byl (tam, kde úplatkářství není předčasně dokonaným deliktem) a v jiných nikoli. 

Za druhé – a to je myslím rozhodující – je možné poukázat na nedostatek úmyslu porušit 

nebo ohrozit zájem chráněný zákonem ve smyslu § 15 tr. zák., neboť všechny úplatkářské 

trestné činy jsou trestnými činy úmyslnými. Uvedené ustanovení o úmyslu se odvolává na 

příslušný objekt trestného činu, kterým je v případě úplatkářských trestných činů zájem 

na řádném (nestranném a spravedlivém) fungování věcí veřejného zájmu, k jehož narušení 

zpravidla dochází až v momentě předání peněz nebo v okamžiku, kdy daná (uplacená) osoba 

rozhoduje věc veřejného zájmu. 

 

Možnost nazvaná Zvláštní účinná lítost 

Předchozí právní úprava zákona č. 140/1961 Sb. znala Zvláštní účinnou lítost ve vztahu 

k trestným činům, podplacení a nepřímé úplatkářství. Zde v souladu s ustanovením tehdejšího 

§ 163, trestnost, podplácení a nepřímého úplatkářství zanikla. 

Trestní zákoník z roku 2009 sice nepřevzal zvláštní ustanovení o účinné lítosti, a však v roce 

2016 byl zákonem č. 163/2016 zaveden institut dočasného odložení trestního stíhání podle   § 

159c trestního řádu a na něj případně navazující institut rozhodnutí o nestíhání podezřelého 

podle § 159d trestního řádu. 

V odborné literatuře toto dočasné odložení trestního stíhání bývá označováno, jako institut 

spolupracujícího podezřelého. To proto, že se od takové osoby vyžaduje nejen oznámení 
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trestného činu, ale zároveň závazek spolupráce vypovědět pravdivě de facto všechny 

skutečnosti, které o dané trestní věci ví a to jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem. 

To je třeba přímo zdůraznit. Ve skutečnosti jde však o zvláštní případ účinné lítosti, neboť 

postup policejního orgánu, podle § 159c trestního řádu a následně státního zástupce, podle   § 

159d trestního řádu, je obligatorní. 

Důsledky pro spolupracující osobu jsou při použití tohoto institutu stejné jako v případě zvláštní 

účinné lítosti, de iure sice nezaniká trestní odpovědnost za spáchaný trestný čin, ale 

pravomocné rozhodnutí státního zástupce o nestíhání podezřelého podle § 159d tr. řádu má 

povahu konečného rozhodnutí ve věci, které vytváří překážku věci rozhodnuté (res iudicata). 

Je hrubě nekoncepční a nevhodné, když jsou problémy, které by měly řešit normy 

hmotněprávní, řešeny normami procesními. Takové řešení vždy vytváří pochybnosti o tom, zda 

nejde o obcházení nějakého základního principu daného právního odvětví. 

Je to tedy vlastně úsilí o znovuobnovení institutu zvláštní účinné lítosti.  

Nová právní úprava je širší v tom smyslu, že se vztahuje nejen na úplatkářské trestné činy, ale 

i na další korupční trestné činy. Podle mého názoru hrozí nebezpečí, že nový institut zvláštní 

účinné lítosti podle § 159c a 159d tr. řádu v praxi nebude téměř využíván, stejně jako tomu 

bylo u zvláštní účinné lítosti podle trestního zákona z roku 1961. Tomu nasvědčuje i skutečnost, 

že nová zvláštní účinná lítost dopadá pouze na případy, kdy dojde ke slíbení úplatku (materiálně 

jde o přípravu), nevztahuje se na případy nabídky úplatku (materiálně jde o pokus) nebo jeho 

poskytnutí. Přitom původní vládní návrh alespoň případ nabídky úplatku pokrýval. 

Další okolností snižující samotnou aplikovatelnost institutu je nižší právní jistota 

pro spolupracující podezřelé, že se jim podaří z dané trestní věci skutečně vyváznout. 

Neboť jednak nejde o zánik trestní odpovědnosti jako takové a jednak, i když je postup 

podle § 159c a 159d tr. řádu obligatorní, jistotu nestíhatelnosti podezřelý prakticky mít nebude, 

protože bude záležet především na tom, jak státní zástupce vyhodnotí splnění závazku 

poskytnutí pravdivé a úplné výpovědi ve věci. Výsledek se podezřelý definitivně dozví až po 

pravomocném ukončení trestního stíhání osoby, jejíž korupční jednání podezřelý oznámil, což 

bude pravděpodobně mnohdy teprve za několik let. Podezřelý bude dokonce muset vyčkat 

uplynutí lhůty pro dovolání nebo pro podání ústavní stížnosti, nebo dokonce rozhodnutí 

Nejvyššího nebo Ústavního soudu (srov. § 159d odst. 2 tr. řádu). 

S úplatkářstvím jako specifickým společenským fenoménem jsou tedy tradičně spojeny 

i specifické (nestandardní) nástroje a postupy, které by měly sloužit k efektivnějšímu 

potlačování této závažné kriminální činnosti. Mezi nejčastěji diskutovanými nástroji 

k odhalování korupce jsou jistě institut agenta provokatéra a zvláštní účinná lítost u vybraných 

trestných činů, o kterých již byla zmínka. 

Pokud shrneme již výše uvedené. Podle současného českého práva považuji použití policejní 

provokace za fakticky neproveditelné. Zároveň jde o nástroj problematický i z hlediska 

hodnotového. Spíše než nad zaváděním různých způsobů provokativních postupů, kam patří i 

nechvalně známé tzv. zkoušky spolehlivosti, bych se zamýšlel, zaměřil pozornost, ve vztahu k 

možnostem prevence korupce, jak je běžné v tradičních evropských demokratických státech. 

To by mohla být mnohem efektivnější cesta. 

Zvláštní účinnou lítost u několika korupčních trestných činů reprezentují v současném trestním 

právu instituty dočasného odložení trestního stíhání podezřelého a rozhodnutí o nestíhání 

podezřelého, které však nejsou konstruovány příliš šťastně. Je tedy velmi pravděpodobné, že 

tato zvláštní účinná lítost se v praxi nebude – stejně jako v minulosti – uplatňovat, nebo jen 

v naprosto minimální míře. Kromě tohoto nedostatku je nutné připomenout, že jde o další 
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výjimku ze zásady legality. Zásada oficiality a legality podle mého názoru již v důsledku 

četnosti výjimek přestávají být stejně tak ale jistě základem českého trestního procesu.  

Pokusil jsem se ukázat na příkladech, že ani současná platná právní úprava není tak dokonalá, 

aby nevykazovala určité nedostatky, které se mohou ukázat v konkrétním případě jako 

nedostatky zásadní. Požadavek tedy na co nejkvalitnější právní úpravu a co nejpřesnější výklad 

při aplikaci zákonů je požadavkem naprosto oprávněným a pro účelnost a efektivitu právní 

praxe je nezbytný. Pochopitelně od tohoto se pak odvíjí též kvalita důkazního řízení a dosažené 

výsledky. 
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PROCESNÍ ASPEKTY NEZÁKONNÉHO DŮKAZU 

 
MARKÉTA BRUNOVÁ, JIŘÍ NOVOTNÝ  

 

Abstrakt 

Příspěvek je zaměřen na procesní aspekty důkazu pořízeného v rozporu s právními předpisy. 

Rozhodnutí soudu či orgánu veřejné moci nesmí být založeno na důkazu, který byl opatřen 

v rozporu s právními předpisy. Jakákoli odchylka od zákonem nastaveného normativu je 

závažným porušením práva na spravedlivý proces, jež má vždy zásadní dopad do ústavně 

zaručených práv a svobod. Zájem společnosti na spravedlivém potrestání nedovoleného jednání 

nemůže být zajištěn způsobem, jež překročí hranici základních práv a svobod, které se daná 

společnost zavázala chránit. 

 

Klíčová slova 

Dokazování, důkaz, důkazní prostředek, nezákonný důkaz, právo na spravedlivý proces, trestní 

řízení, základní práva a svobody 

 

Abstract 

This article focuses on the procedural aspects of evidence obtained in violation of the law. The 

decision of a court or public authority may not be based on evidence that has been infringed. 

Any deviation from the statutory norm is a serious violation of the right to a fair trial, which 

always has a fundamental impact on constitutionally guaranteed rights and freedoms. Society's 

interest in just punishment of illicit behavior cannot be secured in a way that goes beyond the 

fundamental rights and freedoms that the society has committed to protecting. 

 

Key words 

Proofing, evidence, means of proof, illegal evidence, the right to a fair trial, criminal 

proceedings, fundamental rights and freedoms 

 

Důkaz neúčinný absolutně či relativně 

Dle trestního řádu může za důkaz k objasnění určité skutečnosti sloužit vše, co může přispět k 

objasnění věci.24 V rozsahu nezbytném je potřeba především dokazovat, zda se stal skutek, v 

němž je spatřován trestný čin, zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek; 

podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu; podstatné okolnosti k 

posouzení osobních poměrů pachatele; podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, 

výše škody způsobené trestným činem a bezdůvodného obohacení, či okolnosti, které vedly k 

trestné činnosti nebo umožnily její spáchání.25 Demonstrativním výčtem zákonodárce 

v trestním řádu upravuje zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a 

listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. K tomuto současně doplňuje, že důkaz získaný 

nezákonným donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou 

případu, kdy se použije jako důkaz proti osobě, která takového donucení nebo hrozby donucení 

použila.26 

Zakotvení nezákonného donucení při získání důkazu či hrozby takového donucení představuje 

jediné dvě vady porušení právního předpisu, které zákonodárce vtělil do procesní normy a které 

mají povahu podstatné vady řízení. Pokud tedy k vyhledávání, opatřování nebo provádění 

                                                           
24 Judikatura při výkladu § 89 odst. 2, když se přes dikci „za důkaz může sloužit vše“ dovozuje, že důkazem není 

tzv. vyšetření na detektoru lži – viz R 8/1993, oznámení o trestném činu podle § 158 odst. 1 – viz R 46/1993 atd. 

Blíže: ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. 6. vydání. Praha: C. H.  Beck, 2008. s. 9. ISBN 978-80-7400-043-0.  
25 Ust. § 89 odst. 1 tr. ř.  
26 Ust. § 89 odst. 3 tr. ř.  
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důkazu došlo způsobem odlišným od právního předpisu, jež má povahu podstatné vady řízení, 

způsobuje tato skutečnost, že se jedná o důkaz absolutně neúčinný, a tedy nepoužitelný. Bližší 

kategorizaci vad trestní řád neobsahuje.27 Zjednodušeně lze absenci pozitivního vymezení 

nezákonného důkazu specifikovat jako důkaz získaný pomocí nezákonného donucení, jež může 

mít několik podob. Nejběžnější tak v případě vyhledávání, opatřování nebo provádění důkazu 

bude donucení fyzické či psychické.28  

Teorie trestního práva v souvislosti s porušením předpisů o dokazování podle povahy a 

závažnosti porušení rozlišuje důkazy neúčinné absolutně či důkazy neúčinné relativně. Pro oba 

druhy vad porušením předpisů o dokazování je společná charakteristika vady, která relativní či 

absolutní neúčinnost způsobuje. Jde o vadu, která je hodnocena jako vada podstatná a která 

následně způsobuje nezákonnost rozhodnutí.29 

Absolutně neúčinným důkazem je důkaz s neodstranitelnou vadou, na který se hledí jako na 

důkaz neexistující. Absolutní neúčinnost nastupuje automaticky při porušení předpisů o 

dokazování a orgány činné v trestním řízení musejí k této přihlížet z úřední povinnosti. Vadu 

porušení předpisů o dokazování tak v případě absolutně neúčinného důkazu nelze odstranit ani 

dodatečně.30  

Důkaz, jehož vadu je možné následně (dodatečně) odstranit je považován za důkaz neúčinný 

relativně. Obsahový přínos takového důkazu v trestním řízení tak bude možné připustit až 

v případě, že porušení předpisů o dokazování při jeho vyhledávání, opatřování nebo provádění 

bude následně odstraněno. Vada porušení předpisů o dokazování je shodně s důkazem 

absolutně neúčinným podstatná, avšak odstranitelná způsobem, kterým se opětovným 

vyhledáváním, opatřením nebo provedením tato vada odstraní. Jde tedy o vadu procesního 

charakteru, kterou následná konvalidace úspěšně odstraňuje. Šámal však v této souvislosti 

uvádí, že vady, které takto mohou být zhojeny, jsou však poměrně vzácné a týkají se převážně 

důkazů spojených s přivolením či souhlasem.31  

 

Podstatná vada porušení předpisů o dokazování 

Vada, která neúčinnost důkazu způsobuje, je vždy vada podstatná. Shodně je autory přijímán 

názor, že až na shora zmíněnou výjimku užití důkazu s podstatnou vadou proti osobě, která tuto 

podstatnou vadu způsobila32, je nutné specifikaci zmíněné podstatné vady dovodit výkladem33 

či ponecháním soudnímu rozhodování.34 Zákonodárce sice koncipoval v obsahu procesní 

normy některé výslovné příklady vad, které jsou důvodem pro zrušení soudního rozhodnutí, 

                                                           
27 Usnesení Ústavního soudu ČR, IV. ÚS 2425/09 ze dne 8. 2. 2010. U 4/56 SbNU 841. K přípustnosti důkazu 

získaného bezpečnostním kamerovým systémem pro účely trestního řízení ve vztahu k právu na ochranu 

soukromí.   
28 FRYŠTÁK, M. a kol. Trestní právo procesní. Vyd. 2., přeprac. Ostrava: Key Publishing, 2009. s. 69. 

Právo. ISBN 978-80-7418-041-5. 
29 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 4. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 368. ISBN 978-80-7502-160-1.  
30 Tamtéž s. 370. 
31 Tak je tomu například v dodatečném udělení souhlasu osoby, jejíž souhlas byl nezbytný, avšak v momentě 

opatření či provedení důkazu nebyl udělen.  
32 V tomto ohledu je donucení nebo hrozba vylučovacím pravidlem. ZAORALOVÁ, P. Vyloučení neúčinného 

důkazu v českém trestním řízení. In. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. 

Vydání první. Praha: Leges, 2018. 536 stran. ISBN 978-80-7502-287-5. 
33 „… trestní řád výslovně neřeší ani kategorizaci vad dokazování ani se nezmiňuje (s výjimkou § 89 odst. 3) o 

otázce účinnosti důkazů. Proto je třeba výkladem dovozovat, co se považuje za podstatnou vadu řízení, která 

způsobuje neúčinnost důkazu.“ JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 4. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 371. 

ISBN 978-80-7502-160-1. 
34 „Kdy je porušení příslušných ustanovení trestního řádu o dokazování podstatnou vadou řízení, není trestním 

řádem mimo již zmíněné výjimky v § 89 odst. 3 tr. řádu řešeno a je to ponecháno soudnímu výkladu.“ ŠÁMAL, 

Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 1999. s. 299. 

ISBN 80-85963-89-2.  
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jako je například podstatná vada řízení zakotvená v ust. § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř.35, či 

důvodem vrácení věci státnímu zástupci k došetření v předběžném projednání obžaloby, jako 

je vada závažná zmíněná v ust. § 188 odst. 1 písm. c) tr. ř.36, vady dokazování jako takové však 

zákonodárce výslovně neřešil a ani kategorizaci vad dokazování v procesní normě nikterak 

neupravil. Dle Jelínka patří mezi podstatné vady dokazování, které mají za následek absolutní 

neúčinnost důkazu, získání výpovědi předstíráním klamavých a nepravdivých okolností, 

získání záznamu telekomunikačního provozu v rozporu s právními předpisy, či pořízení důkazů 

v souvislosti se vstupem do obydlí v rozporu s právními předpisy.37 Šámal v této souvislosti 

specifikuje kategorii důkazů získaných nedovolenými či nezákonnými zásahy do práv a svobod 

druhých s tím, že takto v rozporu se zákonem získaný materiál není možné použít jako důkaz 

v trestním procesu, a to pro nezákonnost postupu jeho získání.38 

Porušení předpisů o dokazování v trestním řízení může být dle Jelínka posuzováno z několika 

hledisek, jimiž jsou otázky: (i) zda byl důkaz opatřen z pramene, který stanoví zákon; (ii) zda 

byl důkaz opatřen a proveden procesním subjektem k tomu oprávněným; (iii) zda byl důkaz 

opatřen a proveden v tom procesním stádiu, v němž je příslušný procesní subjekt podle zákona 

oprávněn opatřovat a provádět důkazy v procesním smyslu; (iv) zda opatřený a provedený 

důkaz se týká předmětu dokazování v daném procesu; (v) zda byl důkaz opatřen a proveden 

způsobem, který zákon stanoví či připouští.39  

a) relevantní důkazní pramen 

V případě řešení otázky, zda byl důkaz opatřen z pramene, který stanoví zákon, je nutné 

podotknout, že důkazním prostředkem 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.40 

Výčet důkazních prostředků není uzavřený, protože nelze předem určit kterou konkrétní věcí či 

jakým způsobem může být předmět dokazování objasněn. Demonstrativní výčet důkazních 

prostředků specifikuje předem neohraničenou skupinu důkazních prostředků, čímž 

zákonodárce ponechává na vůli subjektů 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. Trestní řád 

demonstrativním výčtem uvádí výpověď obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny 

(89 odst. 2 tr. ř.).41 Případný výčet důkazních prostředků stanovený taxativně by mohl bránit 

                                                           
35 Ust. § 258 odst. 1 písm. a) tr. řádu: „Odvolací soud zruší napadený rozsudek také pro podstatné vady řízení, 

které rozsudku předcházelo, zejména proto, že v tomto řízení byla porušena ustanovení, jimiž se má zabezpečit 

objasnění věci nebo právo obhajoby, jestliže mohly mít vliv na správnost a zákonnost přezkoumávané části 

rozsudku…“ 
36 Ust. § 188 odst. 1 písm. e) tr. řádu: „Po předběžném projednání obžaloby soud vrátí věc státnímu zástupci k 

došetření, je-li toho třeba k odstranění závažných procesních vad přípravného řízení, které nelze napravit v 

řízení před soudem, nebo k objasnění základních skutkových okolností, bez kterých není možné v hlavním líčení 

ve věci rozhodnout, a v řízení před soudem by takové došetření bylo v porovnání s možnostmi opatřit takový 

důkaz v přípravném řízení spojeno s výraznými obtížemi nebo by zřejmě bylo na újmu rychlosti řízení…“ 
37 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 4. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 324. ISBN 978-80-7502-160-1. 
38 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 

1999. s. 301. ISBN 80-85963-89-2. 
39 JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní. 4. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 372. ISBN 978-80-7502-160-1.  
40 Obecná formulace ustanovení § 89 odst. 2 tr. ř. otevírá prostor pro využití nejširšího okruhu nástrojů v procesu 

dokazování, a to včetně důkazních prostředků v citovaném ustanovení neuvedených. Blíže: ZAORALOVÁ, 

Petra. Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze. Praha: Leges, 2018. s. 28. ISBN 978-80-7502-

310-0. 
41 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), 
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provedení důkazu, jež pro samotnou trestní věc může být důležitý, ačkoli není výslovně 

zákonodárcem specifikován a či panují pochybnosti o tom, do které zákonem specifikovaných 

kategorií takový důkazní prostředek zařadit.42 

b) oprávněný procesní subjekt 

Ve vztahu k oprávněnému procesnímu subjektu, kterým byl důkaz opatřen nebo proveden je 

nezbytné posuzovat, zda v tom či kterém stádiu trestního řízení byl procesní subjekt dle právní 

normy subjektem oprávněným k opatření či provedení důkazu. Provádění důkazů je 

zákonodárcem v rámci trestního řádu svěřeno orgánům činným v trestním řízení avšak 

s výslovnou specifikací, který orgán ve které fázi trestního řízení je oprávněn dokazování 

uskutečnit. Policejní orgán tak není oprávněn důkaz provést po podání obžaloby. Obdobně není 

oprávněn důkazy provádět předseda senátu, pokud by je měl provést mimo hlavní líčení.43  

Trestním řádem je určitá pravomoc provádět dokazování svěřena orgánům činným v trestním 

řízení již v řízení přípravném, kdy 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.44 

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 (policejního) orgánu.45 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.46 

Totožnost subjektu, který dokazování provádí, se subjektem, který důkaz vyhledal nebo opatřil, 

nemusí být však vždy zachována. Dle zákonem nastaveného principu, kdy za důkaz může 

sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, je možné za důkaz v rámci trestního řízení 

přijmout jakýkoli výsledek činnosti orgánů veřejné moci, nikoli tedy jen a pouze orgánů 

činných v trestním řízení. Pokud tak výsledek činnosti orgánů veřejné moci, který tento orgán 

provedl v rámci své pravomoci, byl dosažen zákonným způsobem, je takový výsledek 

využitelný i pro následující trestní řízení, i když byl učiněn v rámci úkonů, které případnému 

zahájení trestního stíhání předcházely. Tak lze např. uvažovat v případě, kdy je např. celní 

správa oprávněna vstoupit za účelem kontroly do provozní budovy, místnosti nebo místa, kde 

jsou vyráběny, zpracovávány nebo skladovány vybrané výrobky, včetně prostor, o kterých je 

známo nebo se dá důvodně předpokládat, že se v nich vybrané výrobky vyrábějí, zpracovávají 

                                                           
či provádění dokazování v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku (§ 85c), odposlech a záznam 

telekomunikačního provozu (§ 88), či operativně pátrací prostředky (§ 158b). 
42 CÍSAŘOVÁ, D. et al. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2006. S. 309. ISBN 

80-7201-594-X. 
43 Jelínek zde výslovně poukazuje na skutečnost, že v řízení před soudem může předseda senátu nebo jiný 

pověřený člen senátu výjimečně z důležitých důvodů vyslechnout obviněného, svědka, znalce nebo provést jiný 

důkaz mimo hlavní líčení nebo veřejné zasedání (ust. § 183a tr. ř.) a dále pak na skutečnost, že k usnadnění 

rozhodnutí, zda je nutno obžalobu předběžně projednat v zasedání senátu anebo zda je možné nařídit o obžalobě 

hlavní líčení, může předseda senátu vyslechnout obviněného a opatřit potřebná vysvětlení (§ 185 odst. 2 tr. ř.).  
44 Posouzení zjištěných skutečností v přípravném řízení tak může vést k rozhodnutí v přípravném řízení o 

postoupení věci jinému orgánu (§ 171 tr. ř.), zastavení trestního stíhání (§ 172 tr. ř.), přerušení trestního stíhání 

(§ 173 tr. ř.), podmíněném zastavení trestního stíhání (§ 307 tr. ř.), či k podání návrhu na rozhodnutí soudu o 

schválení narovnání (§ 309 tr. ř.), nebo schválen í dohody o vině a trestu (§ 314o tr. ř.).  
45 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. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vyd. 

Praha: Leges, 2013. s. 398. 
46 Tamtéž.  
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nebo skladují, a to i bytu, který je užíván pro účely podnikání.47 Následné podklady, které jsou 

v rámci takového postupu orgánů veřejné moci zachyceny, mohou být použity jako důkazy ve 

smyslu § 89 odst. 2 tr. ř., podle něhož za důkaz slouží vše, co může přispět k objasnění věci. 

Tento závěr je pak plně aplikovatelný i na další orgány veřejné moci, kterým bylo zákonem či 

na základě zákona svěřeno určité oprávnění, tj. Policie ČR (srov. § 40 zákona č. 273/2008 Sb., 

o Policii České republiky), obecní policie (srov. § 16 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii) 

nebo členové hasičského záchranného sboru (srov. § 5 zákona č. 238/2000 Sb., o hasičském 

záchranném sboru).48 

c) relevantní procesní stádium 

V případě posuzování, zda byl důkaz proveden v tom procesním stádiu, v němž je příslušný 

procesní subjekt podle zákona oprávněn opatřovat a provádět důkazy v procesním smyslu je 

kladen důraz na zachování principu spravedlivého procesu. Ve smyslu čl. 36 Listiny49, resp. 

čl. 38 odst. 2, na základě kterého, má každý právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez 

zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti, a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům 

je nepřijatelným postup, kdy by byly důkazy prováděny v procesním stádiu, kdy osoba, proti 

které se řízení vede, nemá možnost se k těmto vyjádřit či se s těmito seznámit. Trestní řád 

v tomto hledu pamatuje na práva takové osoby, která se má právo vyjádřit ke všem 

skutečnostem, které se jí kladou za vinu, a k důkazům o nich (ust. § 33 odst. 1 tr. ř.). Tím, že 

trestní stíhání se ve smyslu ust. § 160 tr. ř. vede proti určité osobě (v případě, že prověřováním 

zjištěné a odůvodněné skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, a je-li 

dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba), by bylo v rozporu se zmíněným čl. 

38 Listiny, pokud by se některé důkazy prováděly ve stádiu trestního řízení, ve kterém se osoba, 

proti níž se trestní řízení vede, neměla možnost k těmto důkazům vyjádřit.50 

Ve vztahu k uvedenému je třeba připomenout, že těžiště dokazování v trestním řízení, a to 

s ohledem na zásadu kontradiktornosti, je zákonodárcem umístěno před soud nalézací.51 

V ostatních stádiích trestního řízení je možné dokazování činit buď orgány v řízení přípravném 

jako podklad pro specifická procesní rozhodnutí, jež jim dle trestního řádu náleží učinit, nebo 

poté v řízení odvolacím, kdy soud odvolací může v řízení o řádném opravném prostředku 

závěry soudu nalézacího doplňovat či korigovat.52 Dovolacímu soudu pak následně posuzování 

správnosti a úplnost skutkových zjištění již nenáleží z důvodu, že není oprávněn bez dalšího 

přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v 

řízení o dovolání sám provádět.53 Tak jako v civilním řízení sporném se dokazování provádí až 

ve stádiu řízení před soudem, kdy strany mají plnou možnost být slyšeny a prokazovat svá 

tvrzení v kontradiktorním procesu. Tento princip je projevem zásady presumpce neviny, kdy 

důkazní břemeno je výlučně ponecháno zákonodárcem na žalobci, jakožto zástupce státu, který 

předkládá obžalobu.54  

                                                           
47 Zákon č. 353/2003 Sb., o dani spotřební, ve znění pozdějších předpisů.  
48 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1363/2011. 
49 Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 

PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“). 
50 KLÍMA, K. Ústavněprávní základy práva na spravedlivý (trestní) proces. In Dokazování v trestním řízení v 

kontextu práva na spravedlivý proces. Vydání první. Praha: Leges, 2018. s. 35. ISBN 978-80-7502-287-5. 
51 Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, 

popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3 tr. ř., § 263 

odst. 6, odst. 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve 

dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

„Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 3 Tdo 

403/2015, ze dne 25. 3. 2015. 
52 Např. ust. § 259 odst. 3 tr. ř., § 263 odst. 6, odst. 7 tr. ř.  
53 Srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř. 
54 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 

1999. S. 22. ISBN 80-85963-89-2. 
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d) otázka předmětu dokazování v daném procesu 

Cílem procesu dokazování je vždy 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.55 Zákonodárce i předmět dokazování v rámci trestního 

procesu vymezil demonstrativním výčtem, když stanovil, že v trestním stíhání je v nezbytném 

rozsahu třeba dokazovat zejména: (i) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin; (ii) zda 

tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek; (iii) podstatné okolnosti mající vliv 

na posouzení povahy a závažnosti činu; (iii) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů 

pachatele; (iv) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené 

trestným činem a bezdůvodného obohacení; (v) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo 

umožnily její spáchání.56 

V souhrnu lze však zjednodušeně uvést, že klíčovým pro trestní proces je určitý skutek (jednání 

ve vnějším světě), kdy za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, přičemž 

skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem 

k odmítnutí takového důkazu. Podle Šámala musí každý systém trestní justice usilovat o 

dosažení vyváženosti procesního práva, které má zajistit pravdivé zjištění skutkového stavu 

včetně vypátrání a usvědčení skutečného pachatele trestného činu a současně ochránit nevinné 

osoby proti riziku odsouzení při zajištění respektu k lidské důstojnosti.57 

e) otázka opatření a provedení důkazu v souladu se zákonem  

Pro případ opatření či provedení důkazu je trestním řádem výslovně stanoveno jakým způsobem 

je možné důkaz opatřit a jakým způsobem je možné důkaz provést. Opatření důkazního 

prostředku lze označit za postup, 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.58 Povinnost vyhledat a následně opatřit důkazní 

prostředek je limitována obvyklou činností orgánů činných v trestním řízení 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. 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).59  

Způsob provedení jednotlivých důkazních prostředků je trestním řádem výslovně specifikován 

a není možné se od způsobu provedení při provádění dokazování odchýlit. Jak bylo shora 

zmíněno, je v případě řízení trestního dokazování jako stěžejní část tohoto 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.60 Co do způsobu provádění důkazního prostředku upravuje trestní 

                                                           
55 KNAPP, V. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 1995. xvi, s. 175.  
56 Ust. § 89 odst. 1 tr. ř. 
57 ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Vyd. 1. Praha: Codex Bohemia, 

1999. s. 281. ISBN 80-85963-89-2. 
58 I v případě opatření důkazních prostředků není terminologie právních norem zcela konzistentní. V případě 

osob lze např. v trestním právu hovořit o jejich zajištění jak ve smyslu předvolání, předvedení, zadržení, uvalení 

vazby, či uložení pořádkové pokuty, je pojem zajištění věcí spojován s jejich opatřením, kdy lze požadovat 

předložení nebo vydání věci, provést domovní či osobní prohlídku, prohlídku jiných prostor či pozemků, nebo 

přímo zajistit peněžní prostředky na bankovním účtu, zajistit zaknihované cenné papíry.  
59 Např. při výslechu bylo použito fyzického násilí nebo hrozby donucení, domovní prohlídka byla provedena 

bez povolení soudu. Blíže: ŠÁMAL, P. a kolektiv. Trestní řád. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008. S. 31. 
60 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vyd. Praha: Leges, 2013. s. 178. 



36 
 

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.61 Pravidlo o tom, která skutečnost má být 

kterým důkazním prostředkem dokazována zákon nestanoví.62 Volba důkazního prostředku tak 

záleží nejen na zkušenostech a znalostech soudu, ale i na vhodném návrhu některé ze stran.63 

 

Posouzení zákonnosti důkazu 

Nezávislé rozhodování obecných soudů by se mělo uskutečňovat v ústavním a zákonném 

procesněprávním a hmotněprávním rámci, když rámec procesněprávní rámec představují 

principy řádného a spravedlivého procesu, ve smyslu čl. 36 a násl. Listiny. Postup orgánů 

činných v trestním řízení, jenž je ovládán induktivní metodou, musí být, má-li vykazovat soulad 

s principy řádného procesu, ovládán procesní čistotou provedeného řízení. Procesní čistota 

řízení se následně musí projevit i v případě přezkoumatelnosti jednotlivým dílčích fází procesu 

dokazování, z nichž se tento proces skládá.64  

Procesní pochybení při vyhledávání, opatřování nebo provádění důkazu, které způsobuje 

neúčinnost důkazu, musí být vždy procesní pochybění podstatné, resp. musí mít náležitosti 

podstatné vady řízení, aby se jednalo se o důkaz absolutně neúčinný, a tedy nepoužitelný. Bude 

tedy na vůli každého subjektu, který dokazování provádí, aby v každém konkrétním případě 

posoudil, zda v případě důkazu který má provést existují skutečnosti, které by ve smyslu ust. 

§ 89 odst. 3 tr. ř. vylučovaly použití takového důkazu pro další řízení, tedy zda postupem 

konkrétního orgánu došlo k získání důkazu nezákonným způsobem nebo přímo donucením.65 

Je vždy nutné zkoumat, zda k pořízení důkazu byly v době jeho opatření splněny zákonné 

podmínky obsažené v trestním právu.66 Přípustnost důkazu je však nezbytné vždy posuzovat s 

ohledem na respektování základních práv a svobod, kdy významnou okolností bude především 

skutečnost, zda důkaz stojí v konkrétní věci osamocen v rámci hodnocení otázky viny 

pachatele, anebo zda má soud k dispozici jiné důkazy, které významným způsobem nasvědčují 

důvodnosti obvinění a s nimiž je důkaz v obsahové shodě.67 Vždy je třeba porovnávat na jedné 

straně zájem na provedení trestního řízení, odhalení pachatele trestného činu a jeho potrestání, 

na straně druhé zájem na ochraně soukromí.68 

Primárním aspektem přezkumu, zda existují skutečnosti, které by ve smyslu ust. § 89 odst. 3 

tr. ř. vylučovaly použití takového důkazu, je aspekt, zda nebyly obcházeny podmínky výkonu 

svěřených pravomocí orgánem, který v rámci své běžné činnosti posuzovaný důkaz pořídil. 

Vezmeme-li jako příklad vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek ve smyslu ust. § 83c 

tr. ř., na základě kterého, může policejní orgán vstoupit do obydlí, jiných prostor nebo na 

pozemek jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života 

nebo zdraví osob nebo pro ochranu jiných práv a svobod nebo pro odvrácení závažného 

ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku, je pak jakýkoli jiný vstup do zmíněných prostor, ať již 

je jeho účel jakýkoli, jednoznačným obcházením zákona. Porušení právních předpisů 

                                                           
61 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vyd. Praha: Leges, 2013. S. 392. 
62 CÍSAŘOVÁ, D. et al. Trestní právo procesní. 4., aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2006. S. 300. 
63 Limitace důkazních prostředků, které by měl soud (správní orgán) provést je dána požadavkem zjištění 

skutkového stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. 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 srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 61/94, Sb. ÚS, 

sv. 3, s. 51, obdobně např. nález sp. zn. I. ÚS 549/2000, Sb. ÚS, sv. 22, s. 65, nález sp. zn. II. ÚS 663/2000, Sb. 

ÚS, sv. 22, s. 19. 
64 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2003 sp. zn. IV. ÚS 10/02. 
65 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 11. 2011, sp. zn. 8 Tdo 1363/2011. 
66 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. července 2014, sp. zn. 8 Tdo 109/2014.  
67 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007. 
68 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 6. 2009, sp. zn. 3 Tdo 593/2009. 
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upravujících postup při zajištění a provedení důkazu pak nelze posuzovat jen pohledem na onen 

konkrétní exces orgánu veřejné moci při zajištění a provedení důkazu, ale v kontextu dalších 

úkonů daného orgánu. Pokud tedy například při vstupu do jiných prostor či na pozemek bez 

předchozího souhlasu soudce na základě jím vydaného příkazu k prohlídce jiných prostor, který 

by byl vydán podle návrhu státního zástupce, není následně dodatečně souhlas soudce vyžádán 

prostřednictvím státního zástupce ani dodatečně, pokud by se jednalo o věc, která nesnese 

odkladu, jde zcela jednoznačně o porušení právních předpisů upravujících při postup při 

zajištění a provedení důkazu, pokud ve spise absentuje písemný souhlas obviněného jako 

uživatele dotčených prostor s provedením jejich prohlídky. Takto pořízený důkaz musí být pro 

další řízení označen za nezákonný.69  

V této souvislosti je potřeba nejprve dovozovat, zda pro postup orgánu veřejné moci byly 

splněny potřebné požadavky, tedy zda orgán tak činil v rámci zákonem svěřené pravomoci. 

Rozhodným pro posouzení, zda byl důkaz opatřen či proveden v souladu se právními předpisy 

je tedy posouzení materiálních a formálních podmínek. Formální podmínky představují 

dodržení zákonem stanoveného normativu výkonu veřejné moci. Druhou materiální podmínkou 

je posouzení přiměřenosti užitých prostředků a míry omezení dotčených hodnot. Ústavně 

konformní se tak postup při opatření či provedení důkazu ukáže v rámci testu proporcionality70, 

ve které je přípustnost takového postupu s ohledem na práva neurčitého množství třetích osob, 

tedy ochranu základních práv a svobod jakožto objektivní hodnoty, prostupující celým právním 

řádem71 rovinou první, a posouzení jeho přípustnosti ve vztahu k subjektivním základním 

právům a svobodám rovinou druhou. V rámci posuzování roviny první, tj. ochrany základních 

práv a svobod jakožto objektivní hodnoty je kladen důraz na volbu těch postupů, kterými by 

bylo možné sledovaného cíle dosáhnout způsobem, který by byl k případnému zásahu do 

základních práv a svobod maximálně šetrný. V otázce roviny druhé, práv subjektivních, je pak 

stěžejní otázka, zda skutečnosti nezbytné pro trestní řízení je možné získat prostřednictvím 

jiných důkazů. Třetím krokem posouzení proporcionality, jakožto přiměřenosti v užším slova 

smyslu, je posouzení závažnosti jednotlivých lidských práv a svobod stojících ve vzájemné 

kolizi.72 

Test proporcionality je v tomto ohledu posouzením rovnováhy střetů různých zájmů při 

posuzování legitimity zásahů do práva a svobod jednotlivce. Vhodnost provedeného zásahu do 

základních práv a svobod kontroluje splnění sledovaného účelu. Není-li posuzovaný zásah 

způsobilý sledovaného cíle dosáhnout, jde vždy o projev svévole ze strany orgánu veřejné moci. 

Obdobně je v rámci testu proporcionality posuzována i potřebnost provedeného zásahu do 

základních práv a svobod. Nedůležitou součástí testu proporcionality je posouzení újmy na 

základních právech a zájmu veřejnosti na takovém zásahu.73 Lze-li sledovaného cíle dosáhnout 

jinak, či způsobem, který bude k základním právům šetrnější, nelze zvolenému zásahu přiznat 

legitimitu. Obdobně tomu tak bude i v případě, kdy orgán veřejné moci činí úkony, jen 

z důvodu, že mu zákonem k těmto byla svěřena patřičná pravomoc.74 

                                                           
69 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2013 sp. zn. 5 Tdo 1010/2013-20. 
70 Nález ze dne 2. 4. 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/13 (N 49/69 SbNU 31; 112/2013 Sb.). 
71 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2000, sp. zn. I. ÚS 129/2000 (N 134/19 SbNU 221). 
72 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2017, sp. zn. III. ÚS 2847/14. 
73 Kolize názorů na tuto problematiku je poměrně známá, když Repík dovozuje, že trestní řád nemůže jít tak 

daleko, aby se vzdával důkazů, které byly (popř. jejich držiteli, kterými jsou soukromé osoby) získány 

nedovoleným způsobem. Mathern s tímto názorem vyslovuje nesouhlas, když uvádí, že materiál získaný 

v rozporu se zákonem není možné použít v trestním procesu jako důkaz pro nezákonnost postupu jeho získání. 

Blíže: ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Vyd. 1. Praha: Codex 

Bohemia, 1999. S. 301. ISBN 80-85963-89-2. 
74 FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 392 s. Spisy 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity; sv. č. 486 = Acta Universitatis Brunensis Iuridica; no. 486. Řada 

teoretická. Scientia. ISBN 978-80-210-7416-3. 
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V obdobném duchu se k této problematice staví i Evropský soud pro lidská práva s odkazem na 

skutečnost, že čl. 6 Úmluvy75 sice garantuje právo na spravedlivé soudní jednání, sama Úmluva 

však nestanoví žádná pravidla, pokud jde o přípustnost důkazů. V této souvislosti soud uvedl, 

že nelze předem a in abstracto vyloučit přípustnost určitého důkazu, který byl opatřen 

nezákonným způsobem. Principem je zjištění, zda řízení jako celek bylo spravedlivé, kdy lze 

následně rozlišovat tři roviny použití důkazů: (i) použití důkazů, které byly získány jako přímý 

důsledek porušení čl. 3 Úmluvy, vede vždy k nespravedlnosti trestního řízení, ve kterém byly 

takové důkazy použity; (ii) použití důkazů, které byly získány nepřímo v důsledku porušení 

čl. 3 Úmluvy (jako „plody“ z vynuceného doznání“), vede pouze k domněnce, že v předmětném 

trestním řízení bylo porušeno právo na spravedlivý proces; (iii) použití důkazů, které byly 

získány v důsledku porušení jiných práv zaručených Úmluvou.76 Shodné principy trestního 

řízení byly následně přijaty v rámci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, 

podle kterého každý, kdo je obviněn z trestného činu se považuje za nevinného, dokud není 

zákonným postupem prokázána jeho vina.77 

 

Co s nezákonným důkazem? 

Jak bylo shora uvedeno, důkazní situace musí vždy odpovídat principu právního státu, tedy 

stavu před započetím opatření či provedené procesně neúčinného důkazu (status quo ante). 

V kontextu rozhodování Ústavního soudu je tak v případě vyhovění ústavní stížnosti nejen 

konstatováno, že došlo k zásahu do základního práva stěžovatele, ale současně přikazováno 

orgánům činným v trestním řízení obnovit stav před porušením práv a svobod stěžovatele.78 

V tomto ohledu Ústavní soud ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, vyhoví-li ústavní 

stížnosti, vysloví v nálezu, nejen které ústavně zaručené právo nebo svoboda a jaké ustanovení 

ústavního zákona byly porušeny a jakým zásahem orgánu veřejné moci k tomuto porušení došlo 

při současném zrušení napadeného rozhodnutí orgánu veřejné moci, ale především zakáže 

tomuto orgánu, aby v porušování práva a svobody pokračoval, a přikáže mu, aby, pokud je to 

možné, obnovil stav před porušením, jestliže porušení ústavně zaručeného základního práva 

nebo svobody spočívalo v jiném zásahu orgánu veřejné moci, než je rozhodnutí.79 

Z takto zákonodárcem nastaveného výsledku přezkumu zásahu do základních lidských práv a 

svobod lze následně dovozovat, jak naložit s nezákonným důkazem. Bude povinností subjektu, 

jenž nezákonný důkaz opatřil, zamezit dalšímu pokračování v porušování práv a svobod, a 

obnovit stav před tímto porušením. V případě subjektu, který dokazování provádí a který je 

odlišný od subjektu, který důkaz opatřil, bude povinností k takovému důkazu nepřihlížet. 

V případě trestního řízení tak bude povinnost nezákonně opatřené důkazní prostředky odstranit 

z vyšetřovacího spisu a tyto případně vrátit tomu, komu byly nezákonně odňaty.80  

Trestně procesní teorie fáze procesu dokazování zpravidla dělí na vyhledávání důkazů; jejich 

opatření, provádění a procesní zajištění, jimiž si orgány činné v trestním řízení zákonem 

stanoveným způsobem opatřují z pramene důkazu zprávy o skutečnostech významných pro 

                                                           
75 ARTICLE 6 „In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, 

everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial 

tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded 

from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, 

where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent 

strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the 

interests of justice.“  
76 HERCZEG, Jiří. Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení. Bulletin advokacie. Praha, 

2010, (1-2), s. 38-46. ISSN 1210-6348. 
77 Čl. 14 odst. 2 vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
78 Tamtéž s. 45. 
79 Ust. § 82 odst. 1 a 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.  
80 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 10. 10. 2001, sp. zn. ÚS 201/01, N 147/24 Sb NU 59. 
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danou trestní věc; dále pak na fázi, v níž dochází k prověrce důkazů, a vyvrcholením tohoto 

procesu je konečně jejich hodnocení (§ 2 odst. 6 tr. řádu) vedoucí k závěru o spáchání skutku 

obžalovanou osobou a rozhodnutí o vině a trestu či o případném zproštění obžaloby. Informace 

o skutečnostech významných pro věc, jež orgány činné v trestním řízení opatřují z pramene 

důkazu zachycují v příslušném protokolu (§ 55 tr. ř.).81 

Stěžejní pro posouzení zákonnosti důkazu se v procesu dokazování jeví povinnost zabývat se 

tím, kdy, za jakých okolností, kým a jakým způsobem došlo k vyhledávání důkazů; k jejich 

opatření, provádění či procesnímu zajištění. V tomto ohledu je právě zmíněný protokol 

nezbytným podkladem pro taková zjištění. Právě zachycení uceleného obratu o postupu orgánu 

při vyhledávání opatření, provádění či procesní zajištění, dovolí posoudit, zda postup orgánu 

byl učiněn v souladu s procesními požadavky. Je tedy v těchto raných stádiích na úloze státního 

zástupce, jenž je povolán k dohlížení nad zákonností, aby zajistil ústavnost vedeného trestního 

řízení. V případě trestního řízení, jež v následné fázi probíhá před soudem, náleží odpovědnost 

za posouzení zákonnosti důkazů soudu nalézacímu.82 Nezastupitelnou roli zde hrají soudy 

nalézací, na kterých spočívá revize postupu orgánů při vyhledávání opatření, provádění či 

procesní zajištění důkazů. Případné pochybení při těchto činnostech, které je nalézacím soudem 

zjištěno, způsobuje nezákonnost, resp. procesní nepoužitelnost předloženého důkazu. 

Opomenutí či vynechání revize postupu orgánů při vyhledávání opatření, provádění či procesní 

zajištění důkazů ze strany soudu nalézacího je však zásahem do ústavněprávní roviny, neboť 

toto pominutí revize postupu při vyhledávání opatření, provádění či procesní zajištění důkazů 

způsobuje vždy absenci esenciálního předpokladu důkazu pro jeho další hodnocení z hlediska 

závažnosti a pravdivosti (věrohodnosti).83  

Důležitou se v tomto ohledu jeví připomínka, že stav před nezákonným zásahem do práv a 

svobod nebude považován za obnovený, pokud by jako důkazy bylo možno použít důkazy 

odvozené z nezákonně provedených důkazů (poznatky získané z listiny zabavené při nezákonně 

provedené domovní prohlídce, informace obsažené v ilegálním odposlechu a záznamu 

telekomunikačního provozu). V tomto ohledu by bylo popřením principů právního státu, pokud 

by bylo možné záruky ústavnosti trestního řízení obejít tím, že by bylo možno využít informace 

z absolutně neúčinného důkazu jako zdroje pro vyhledání jiných, procesně použitelných 

důkazů.84  

 

Závěr 

Podle názoru Ústavního soudu je právo na spravedlivý proces limitem práva na 

řádný zákonný proces v tom významu, že ne každá nezákonnost rovná se nespravedlivosti a 

neústavnosti. Jen nezákonnost zakládající vinu obviněného je způsobilá založit nespravedlivost 

a neústavnost. Tato zákonnost limituje spravedlivost procesu tím, že nezákonný proces jeho 

spravedlivost ohrožuje tím způsobem, kdy nezákonný proces nemůže vést ke spravedlivému 

potrestání pachatele ve smyslu ust. § 1 tr. ř. Základem takovéhoto potrestání musí být skutkový 

stav věci zjištěný bez důvodných pochybností (§ 2 odst. 5 tr. ř.). Případné nezákonnosti nelze 

omluvit účelovým konstatováním, že celková spravedlivost procesu byla přece zachována, a 

tím snad byl garantován i spravedlivý trest. Nezákonný proces nemůže přispět k rozhodnutí o 

                                                           
81 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2003 sp. zn. IV. ÚS 10/02. 
82 Konkrétnímu posuzování nezákonnosti důkazů s v počátečních stadiích trestního řízení Ústavní soud věnuje 

zcela výjimečně a v takových případech jsou Ústavním soudem rušena rozhodnutí státní zástupců. Např. 

nález sp. zn. III. ÚS 511/02 ze dne 3. 7. 2003 (N 105/30 SbNU 471) ve spojení s usnesením sp. zn. III. ÚS 

554/03 ze dne 5. 2. 2004 (U 4/32 SbNU 467) či usnesením sp. zn. I. ÚS 84/07 ze dne 5. 2. 2007.  
83 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2003 sp. zn. IV. ÚS 10/02. 
84 HERCZEG, Jiří. Zásada „nemo tenetur“ a práva obviněného v trestním řízení. Bulletin advokacie. Praha, 

2010, (1-2), s. 38-46. ISSN 1210-6348. 
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oprávněnosti trestního obvinění proti konkrétní osobě, resp. není s to tuto oprávněnost náležitě 

garantovat.85  

Trestní proces nesmí vzbuzovat, byť třeba i jen hypotetické, podezření o projevu libovůle, 

neboť vždy je třeba neztrácet ze zřetele, že účelem trestního řízení není pouze spravedlivé 

potrestání pachatele, účelem trestního řízení je rovněž "fair" proces. Přítomnost řádného 

procesu je nevyhnutelnou podmínkou existence demokratického právního státu.86 Principem 

sankce udělené na základě spravedlivého procesu je skutkový stav věci zjištěný bez důvodných 

pochybností, kdy jakoukoli nezákonnost nelze odůvodnit zachováním některých součástí 

spravedlivého procesu. Na základě nezákonného procesu tedy nelze nejen uložit spravedlivou 

sankci, ale vůbec trestní stíhání určité osoby vůbec považovat za zákonné. Principem 

spravedlivého procesu je tedy proces vedený zákonným způsobem, kdy zákonnost je formou 

trestního řízení a spravedlivost pak žádoucí kvalitou trestního řízení.87  

Pokud ústavní pořádek akceptuje průlom do lidských práv a svobod, které spolu s dalšími 

ústavně zaručenými základními právy dotváří osobnostní sféru jedince, což představuje 

nezbytnou podmínku důstojné existence jedince a rozvoje lidského života vůbec, děje se tak 

toliko a výlučně v zájmu ochrany demokratické společnosti jako takové, případně v zájmu 

ústavně zaručených základních práv a svobod, je její nedílnou součástí nezbytnost daná 

obecným zájmem na ochraně společnosti před trestnými činy a požadavek, aby takové činy 

byly spolehlivě zjištěny a spravedlivě potrestány. Přípustnost zásahu do základních lidských 

práv a svobod je třeba chápat jako výjimku, která nadto vyžaduje restriktivní interpretaci 

zákonem stanovených podmínek její přípustnosti.88 
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VYBRANÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA INFRAČERVENEJ 

SPEKTROSKOPIE V KRIMINALISTIKE 

 
ĽUBOŠ CEHLÁRIK 

 

Abstrakt 

Infračervená spektroskopia patrí medzi najčastejšie používané spektroskopické metódy v 

kriminalistike, pomocou ktorej je možné skúmať rozličné druhy kriminalistických stôp. 

Nachádza široké uplatnenie v akademickom výskume, ale aj vo výskume forenzných 

laboratórií za účelom získavania výsledkov aplikovateľných do kriminalistickej praxe. 

Príspevok poskytuje informácie o vybraných možnostiach využitia infračervenej spektroskopie 

s Fourierovou transformáciou a jej modifikácií pri skúmaní špecifických kriminalistických stôp 

ako sú listiny, bankovky, kozmetické prípravky, krvné stopy a adhézne materiály.  

 

Kľúčové slová 

infračervená spektroskopia, chemometria, papier, bankovky, vlasová kozmetika, rúž, krvná 

škvrna, lepiaca páska 

 

Abstract 

Infrared spectroscopy is one of the most commonly used spectroscopic methods in 

criminalistics, through which various kinds of criminalistic traces can be explored. It finds wide 

application in academic research, but also in research of forensic laboratories in order to obtain 

results applicable in criminalistic practice. The paper provides information about selected 

possibilities of using Fourier transform infrared spectroscopy and its modifications in 

investigation of specific criminalistic traces such as documents, banknotes, cosmetics, blood 

traces and adhesive materials. 

 

Key words 

infrared spectroscopy, chemometrics, paper, banknotes, hair cosmetics, lipstick, blood traces, 

adhesive tape 

 

Stručný úvod k základným teoretickým východiskám infračervenej spektroskopie 

Infračervená spektroskopia (IČ spektroskopia) je fyzikálno-chemická metóda, ktorá sa zaoberá 

meraním a vyhodnocovaním absorpčných spektier látok v oblasti vlnových dĺžok 800 nm až 

1000 μm (rozsah vlnočtov od 12500 až 10 cm-1). Výhodou infračervenej spektroskopie je 

možnosť skúmania látok vo všetkých skupenstvách, ako napríklad kvapalné látky, roztoky, 

pasty, práškové vzorky, laky, plyny, rozličné povrchy, polyméry, organické a anorganické 

zlúčeniny, biologické vzorky, oleje, katalyzátory, minerály, organometalické zlúčeniny. Svoje 

nezastupiteľné miesto má IČ spektroskopia pri identifikácií molekúl, dokazovaní nových 

zlúčenín, výskume chemických rovnováh a kinetiky chemických reakcií. Tento fakt dokazuje 

aj skutočnosť, že IČ spektroskopia patrí v súčasnosti k veľmi využívaným analytických 

technikám. V minulosti sa v IČ spektrometroch využívali optické hranoly ako disperzné 

zariadenia (40. roky minulého storočia) a optické mriežky (50. roky minulého storočia). 

Zavedenie Fourierovej transformácie a používanie interferometrov v spektrometroch prinieslo 

do oblasti skúmania chemických látok významný pokrok.89 

Pri objasňovaní základných princípov fungovania infračervenej spektroskopie a pre pochopenie 

jej zákonitostí si môžeme v úvode položiť otázku, prečo niektoré zlúčeniny absorbujú 

                                                           
89 MILATA, V. a kol. 2008. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. s. 

253. ISBN 978-80-227-2960-4. 
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infračervené žiarenie len určitých vlnových dĺžok a niektoré nie? Pri zodpovedaní tejto otázky 

sa musíme pozrieť na molekulárnu úroveň skúmaných látok. Každá molekula má svoju energiu, 

ktorá zodpovedá pohybom vo vnútri molekuly, čo sa prejavuje predlžovaním a skracovaním 

väzieb, zväčšovaním a zmenšovaním valenčných uhlov, pričom tieto javy nazývame vibráciami 

(obr. č. 1).90 

 

 
Obr. 1: Niektoré dovolené vibračné pohyby v molekulách91

 

  

Energia molekuly sa nemení kontinuálne, ale je kvantovaná, a preto sa molekula môže 

predlžovať a skracovať s určitými frekvenciami, ktoré zodpovedajú určitým energetickým 

hladinám. McMurry vo svojej publikácií92 uvádza príklad, ktorý je zameraný na dĺžku väzieb 

medzi atómami a upozorňuje, že vnímanie dĺžok chemických väzieb nemožno chápať ako 

hodnoty pevné, ale hodnoty priemerné, nakoľko väzby neustále menia svoju dĺžku v kontexte 

vyššie spomenutého. Napríklad väzba C-H, ktorá má priemernú dĺžku 110 pm kmitá s určitou 

frekvenciou, pričom sa striedavo predlžuje a skracuje ako pružina medzi dvoma atómami. Ďalej 

uvádza, že po ožiarení molekuly elektromagnetickým žiarením dôjde k pohlteniu energie v tom 

prípade, keď sa frekvencia elektromagnetického žiarenia zhoduje s frekvenciou vibrácie, čoho 

výsledkom (absorpcie energie) je zvýšenie amplitúdy vibrácie („pružina“ medzi dvoma 

atómami sa predlžuje a skracuje o niečo viac). Princíp metódy teda spočíva v tom, že určitá 

frekvencia žiarenia, ktorá je absorbovaná molekulou zodpovedá určitému molekulovému 

pohybu, čo chemikom umožňuje skúmať rozličné typy molekulových vibrácií zlúčenín tým, že 

sa zmeria ich infračervené spektrum. Interpretáciou infračerveného spektra sa dá zistiť, aké 

druhy chemických väzieb sú prítomné v molekule meranej látky, čo má praktický význam pri 

následnom určovaní funkčných skupín, ktoré sa v molekule nachádzajú.    

Infračervené žiarenie sa vo všeobecnosti rozdeľuje na žiarenie v blízkej oblasti (near- infrared, 

NIR, 800–2500 nm, t. j. 12500 – 4000 cm-1), potom nasleduje stredná oblasť (middle-infrared, 

MIR, 2,5–25 μm, t. j. 4000–400 cm-1) a v ďalekej oblasti (far-infrared, FIR, 25–1000 μm, t. j. 

400 – 10 cm-1). Nízkoenergetické žiarenie v ďalekej infračervenej oblasti vyvoláva zmenu len 

rotačných stavov molekúl a pôsobením žiarenia v strednej a blízkej infračervenej oblasti 

dochádza k zmene rotačného aj vibračného stavu molekuly. Pre chemikov je z hľadiska 

štruktúrnych meraní najzaujímavejšia stredná a ďaleká infračervená oblasť.93  

Interpretácia infračervených spektier je obtiažna, pretože skúmané molekuly bývajú často 

veľké, čo umožňuje značné množstvo valenčných a deformačných vibrácií. Výsledné 

                                                           
90 McMURRY, J. 2007. Organická chemie. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM. s. 

406-407. ISBN 978-80-214-3291-8. 
91 McMURRY, J. 2007. Organická chemie. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM. s. 

407. ISBN 978-80-214-3291-8. 
92 McMURRY, J. 2007. Organická chemie. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM. s. 

407. ISBN 978-80-214-3291-8. 
93 MILATA, V. a kol. 2008. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. s. 

253-254. ISBN 978-80-227-2960-4. 
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infračervené spektrum preto obsahuje veľa absorpčných pásov, čo možno v praxi považovať za 

špecifický „odtlačok prsta“ danej zlúčeniny. Oblasť „odtlačku prsta“ sa nachádza zvyčajne 

v rozmedzí od 1500 cm-1 po asi 400 cm-1, pretože v nej sú infračervené spektrá najzložitejšie. 

Platí zásada, že pokiaľ majú dve zlúčeniny takmer identické infračervené spektrum, môžeme 

povedať, že sa jedná o jednu a tú istú látku.94  

Pri interpretácií infračervených spektier si všímame najčastejšie polohu a tvar absorpčných 

pásov, ich počet a intenzitu.95 Väčšina funkčných skupín, ktoré molekula obsahuje má 

v infračervenom spektre charakteristické absorpčné pásy, pričom ich poloha sa u jednotlivých 

typov zlúčenín príliš nemení.96 Pokiaľ dokážeme identifikovať jednotlivé absorpčné pásy 

funkčných skupín, tak získavame cenné informácie o štruktúre molekúl, čo je významný prvok 

pri komplexnej identifikácií chemických látok. Pre ilustráciu uvádzame infračervené spektrum 

organickej zlúčeniny hex-1-énu (obr. č. 2) a tabuľku s charakteristickými absorpčnými pásmi 

vybraných funkčných skupín (tab. č. 1).  

 

 
Obr. 2: Ukážka infračerveného spektra hex-1-énu97

 

 

  

                                                           
94 McMURRY, J. 2007. Organická chemie. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM. s. 

407. ISBN 978-80-214-3291-8. 
95 MILATA, V. a kol. 2008. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. s. 

253-254. ISBN 978-80-227-2960-4. 
96 McMURRY, J. 2007. Organická chemie. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM. s. 

408. ISBN 978-80-214-3291-8. 
97 McMURRY, J. 2007. Organická chemie. Brno: Vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM. s. 

409. ISBN 978-80-214-3291-8. 
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Tab. 1: Oblasti výskytu pásov priradených valenčným vibráciám skupín X-H98 

 

 
 

Keďže disperzné infračervené spektrometre majú svoje experimentálne obmedzenia, budeme 

sa v nasledujúcej časti venovať infračervenej spektroskopii s Fourierovou transformáciu, ktorá 

využíva namiesto mriežkového monochromátora interferometer.  

Základným typom interferometra je Michelsonov interferometer (obr. č. 3), ktorý má dve na 

seba kolmo orientované zrkadlá (A, B), z ktorých zrkadlo B má pevnú polohu a zrkadlo A sa 

pohybuje konštantou rýchlosťou. Medzi zrkadlami je umiestnený rozdeľovač lúča (C), ktorý 

rozdeľuje nemodulovaný lúč zo zdroja na obidve zrkadlá, po odraze lúče rekombinuje 

a privádza na výstup interferometra ako modulovaný lúč. Ak vstupujúci lúč je 

monochromatický s vlnočtom ṽ (cm-1), signál, ktorý vychádza z interferometra, prechádza 

sériou maxím a miním a vytvára interferogram, ktorý obsahuje všetky spektrálne informácie, 

ktoré sa z neho môžu získať práve Fourierovou transformáciou. Na dosiahnutie optimálnych 

parametrov infračerveného spektra je potrebné realizovať exaktne definovaný pohyb zrkadla 

a on-line spojenie s počítačom, ktorý transformuje digitalizovanú hodnotu detegovaného 

signálu. Získané hodnoty sa ukladajú do pamäte počítača.99, 100 

 

                                                           
98 MILATA, V., SEGĽA, P. 2007. Vybrané metódy molekulovej spektroskopie. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 

2007. s. 59. ISBN 978-80-227-2618-4. 
99 MIERTUŠ, S. a kol. 1991. Atómová a molekulová spektroskopia. Bratislava: Vydavateľstvo Alfa, 1992. s. 

184-186. ISBN 80-0500946-1. 
100 MILATA, V. a kol. 2008. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. s. 

271-273. ISBN 978-80-227-2960-4. 
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Obr. 3: Schéma Michelsonovho interferometra 

(A, B – zrkadlá, C – rozdeľovať lúča, Z – zdroj, D – detektor)101 

 

Infračervené spektrometre s Fourierovou transformáciou (FT-IR spektrometre) sú analytické 

prístroje, ktorý pozostávajú zo zdroja infračerveného žiarenia, laserom kontrolovaného 

interferometra, vzorkovej optickej časti a detektoru žiarenia. Ako sme už spomenuli vyššie, 

signál z detektora je digitalizovaný a spracovávaný počítačom. Pre strednú oblasť vlnočtov od 

5000 – 250 cm-1 sa ako zdroj žiarenia najčastejšie používa karbid kremičitý (SiC, Globar), pre 

blízku oblasť (do 10000 cm-1) sa používa žiarovka s wolfrámovým vláknom a pre ďalekú oblasť 

(do 20 cm-1) ortuťová výbojka. Interferometre sú najčastejšie kontrolované hélium-neónovým 

laserom, pričom niektorí výrobovia používajú Michelsonove interferometre (napr. Bruker) a iní 

zase Fabryho-Perrotove interferometre (napr. Nicolet). Dôležité je spomenúť, že spektrálny 

rozsah interferometrov závisí od materiálu rozdeľovača lúča (viď obr. č. 3), ktorý môže byť 

z germánia, resp. oxidu železitého. Môžu sa používať aj fólie z polyetyléntereftalátu (mylar), 

ktoré sú určené pre ďalekú infračervenú oblasť a spektrálna oblasť je určená hrúbkou fólie. Ako 

detektory sa najčastejšie používajú fotoelektrické detektory s rýchlou odozvou, 

triglycínsulfátové detektory (TGS) a fotovodivé detektory chladené kvapalným dusíkom.102, 103 

V ďalšej časti nášho príspevku bysme chceli poukázať na vybrané možnosti využitia 

infračervenej spektroskopie v rámci kriminalistického výskumu forenzných laboratórií 

a akademických pracovísk, ktoré sa snažia získané výsledky výskumov aplikovať aj do rutinnej 

kriminalistickej praxe. Uvedená metóda má nezastupiteľné miesto v systéme metód 

kriminalistickej praktickej činnosti. V rámci príspevku nie je možné postihnúť všetky oblasti, 

v ktorých hrá infračervená spektroskopia hlavnú úlohu v rámci výskumu a aj kriminalistickej 

praxe, preto sme sa rozhodli vybrať nasledovné: 

 

Infračervená spektroskopia - skúmanie dokumentov, listín a bankoviek  

V oblasti skúmania dokumentov a listín, pri overovaní ich pravosti, zisťovaní pôvodu, resp. 

manipulácie má veľký význam skúmanie papiera, jeho charakterizácia, a to najmä v súvislosti 

s falšovaním dokumentov a listín. Pre orgány činné v trestnom konaní a súdy je dôležité 

zistenie, či bolo s predloženým sporným dokumentom alebo spornou listinou (napr. zmluvou) 

manipulované, napríklad formou výmeny listov papiera.  

                                                           
101 MIERTUŠ, S. a kol. 1991. Atómová a molekulová spektroskopia. Bratislava: Vydavateľstvo Alfa, 1992. s. 

185. ISBN 80-0500946-1. 
102 MILATA, V. a kol. 2008. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. s. 

275. ISBN 978-80-227-2960-4. 
103 Pozri tiež: TUSAMI, M., SAKAMOTO, A. 2015. Introduction to Experimental Infrared Spectroscopy: 

Fundamentals and Practical Methods. Chichester: John Wiley & Sons, 2015. s. 63-72. ISBN 978-0-470-

66567-1. 
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Ako príklad uvádzame štúdiu publikovanú v roku 2010, v ktorej autori104 skúmali pomocou 

Röntgenovej difrakčnej analýzy a infračervenej spektroskopie 19 podobných (vizuálne 

neodlíšiteľných) druhov bieleho kancelárskeho papiera (80 g/m2). Túto štúdiu vykonávali za 

účelom získania praktických skúseností v oblasti skúmania manipulácie so zmluvami, v rámci 

ktorých môžu páchatelia vymieňať jednotlivé listy papiera s odlišným textom, ktorý sa 

nachádzal v zmluve pôvodnej a skúmania anonymných listov, kde na základe vzájomnej zhody, 

resp. nezhody štruktúrneho a chemického zloženia papiera anonymného listu a papierov 

zaistených u podozrivých osôb môže takýto výsledok poskytnúť vyšetrovateľom cennú 

informáciu pri samotnom tipovaní páchateľov zasielajúcich anonymné listy opakovane. 

V prípade zmlúv môže rozdiel v chemickom zložení a štruktúre jednotlivých listov papiera 

svedčiť o ich manipulácii. V tomto prípade je potrebné komplexné skúmanie spornej listiny.  

Použitie Röntgenovej difrakčnej analýzy a infračervenej spektroskopie ako nedeštruktívnych 

metód, umožňuje odlíšiť rozličné typy bieleho kancelárskeho papiera od rozličných 

komerčných výrobcov na základe rozdielov v štruktúre papiera spôsobenej spracovaním 

papieroviny, výrobných podmienok a chemických prísad. Pre ilustráciu uvádzame infračervené 

spektrum bieleho kancelárskeho papiera značky Burgo Repro (80 g/m2) od firmy Burgo (obr. 

č. 4).  

 

 
Obr. 4: Ukážka infračerveného spektra kancelárskeho papiera Burgo repro  

(celulóza a CaCO3 sú referenčné vzorky)105  
 

Veľmi zaujímavá a užitočná je aplikácia infračervenej spektroskopie v rámci skúmania 

a overovania pravosti bankoviek, použitých tlačových techník a ochranných prvkov. V roku 

2014 bola uverejnená štúdia, v ktorej autori106 vyvinuli metodiku na identifikáciu falošných 

anglických bankoviek v nominálnej hodnote 20 £ a 10 £ pomocou infračervenej spektroskopie. 

Nakoľko sa v peňažnom obehu nachádzali kvalitné falzifikáty spomínaných bankoviek, cieľom 

práce bolo poskytnúť bankovým pracovníkom, policajtom a obchodným zástupcom účinný 

nástroj na ich identifikáciu vo forme vypracovanej metodiky overovania pravosti bankoviek za 

použitia jednoduchých prenosných infračervených spektrometrov s Fourierovou 

transformáciou. Princíp metódy skúmania je založený na zisťovaní rozdielneho chemického 

zloženia ceninového papiera originálnych bankoviek a papiera falošných bankoviek, 

rozdielneho chemického zloženia polymérnych filmov, ktorými sú potiahnuté originálne 

holografické prúžky a falošné holografické prúžky a rozdielneho farebného kontrastu 

použitých tlačových farieb, resp. náplní atramentových tlačiarní vo vzťahu k nosnému podkladu 

s využitím aj infračerveného mikroskopu, a to najmä v prípadoch zložitejších spektier, na 

základe ktorých sa nepodarilo odlíšiť originál od falzifikátu. 

                                                           
104 CAUSIN, V. et al. 2010. Forensic differentiation of paper by X-ray diffraction and infrared spectroscopy. In: 

Forensic Sci. Int. vol. 197, p. 70-74. 
105 CAUSIN, V. et al. 2010. Forensic differentiation of paper by X-ray diffraction and infrared spectroscopy. In: 

Forensic Sci. Int. vol. 197, p. 72.  
106 SONNEX, E. et al. 2014. Identification of forged Bank of England £20 banknotes using IR spectroscopy. In: 

Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. vol. 118, p. 1158-1163. 
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Obr. 5: Ukážka infračervených spektier (hore – spektrum papiera originálu 20 £ bankovky; 

dole – tri spektrá papierov troch falzifikátov 20 £ bankoviek) s vyznačením charakteristických 

píkov pri 1400 cm-1, ktoré pochádzajú zo symetrických valenčných vibrácií uhličitanových 

aniónov len falošných bankoviek107 

 

Podobným spôsobom využili Oliveira a kol.108 v roku 2018 prenosný infračervený 

spektrometer pracujúci v blízkej infračervenej oblasti (950 – 1650 nm) a chemometrické 

metódy (SIMCA a SPA-LDA) na overovanie pravosti Brazílskych reálov, resp. porovnávanie 

ich originálov so zaistenými falzifikátmi (nominálna hodnota bankoviek bola 20 BRL, 50 BRL 

a 100 BRL). Štúdie podobného typu vznikajú najmä ako reakcia na neustále sa zdokonaľujúce 

digitálne technológie, ktoré umožňujú zlepšovať kvalitu tlače počítačových tlačiarní a zároveň 

komerčná dostupnosť fluorescenčných atramentov používaných pri falšovaní, ktorých 

inšpekcia ultrafialovým žiarením je často nedostatočná, resp. zmätočná. Výhodou infračervenej 

spektroskopie pri skúmaní originálov alebo falzifikátov zaistených bankoviek je, že 

nespôsobuje deštrukciu nosného podkladu, resp. nepoškodzuje zaistený sporný materiál ako 

celok, pričom poskytuje cenné informácie o chemickom zložení jednotlivých komponentov 

bankoviek. Na základe vzájomného porovnávania infračervených spektier v kombinácií 

s chemometrickými metódami je možné úspešne odlíšiť originál bankovky od falzifikátu. 

 

                                                           
107 SONNEX, E. et al. 2014. Identification of forged Bank of England £20 banknotes using IR spectroscopy. In: 

Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectros. vol. 118, p. 1160.  
108 OLIVEIRA, S. V. et al. 2018. Authenticity assessment of banknotes using portable near infrared spectrometer 

and chemometrics. In: Forensic Sci. Int. vol. 286, p. 121-127.  
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Infračervená spektroskopia – skúmanie kozmetických prípravkov na vlasy a pery 
Trichologický materiál (vlasy) patrí k jedným z najbežnejších a najrozšírenejších 

kriminalistických stôp, ktorý sa vyskytuje na mieste činu v súvislosti s kriminalisticky 

relevantnou udalosťou. Základnou technikou využívanou pri kriminalistickom skúmaní 

trichologického materiálu je optická mikroskopia, ktorá má taktiež svoje obmedzenia. 

V súčasnosti však existujú aj štúdie, ktoré využívajú špecificky modifikovanú infračervenú 

spektroskopiu s Fourierovou transformáciou na zistenie toho, či bol izolovaný trichologický 

materiál (vlas) zafarbený farbou na vlasy alebo nie, čo má v konečnom dôsledku význam pre 

bližšiu identifikáciu osôb, ich tipovanie, resp. zvyšovanie procesu individualizácie, a to najmä 

v prípadoch, kedy nie je možné z trichologického materiálu izolovať molekulu DNA.  

Boll a kol.109 v roku 2017 publikovali štúdiu, v ktorej využívali ATR infračervený spektrometer 

s Fourierovou transformáciou (ATR – „Attenuated Total Reflectance“ - metóda zoslabenia 

úplného odrazu) na analýzu zafarbených vlasov, pričom dokázali vzájomne odlíšiť značky 

použitých farbiacich výrobkov a použité farbivo. Ako testovacie vzorky využívali vlasy od 

mužov a žien vo veku od 16 do 34 rokov, rozličných rás a s prirodzenou farbou vlasov, 

konkrétne čiernej, hnedej, plavej, blond a ryšavej, ktoré následne farbili farbami značky 

„Revlon medium brown“, „Revlon black“, „Clairol medium brown“, „Clairol black“, „Just for 

Men® black“. Vzorky farbili v Petriho miskách podľa návodu výrobcov farieb, následne 

oplachovali vodou a týždeň sušili pri laboratórnej teplote. Následne merali infračervené spektrá 

zafarbených vlasov a nezafarbených vlasov. Vzájomným porovnávaním spektier autori 

dokázali odlíšiť zafarbené vlasy od nezafarbených (obr. č. 6A), odlíšiť  jednotlivé farby 

navzájom (obr. č. 6B), ako aj značky použitých farieb (obr. č. 6C). Je potrebné zdôrazniť, že 

ide o metódu, ktorá sa bežne nevyužíva v kriminalistickej praxi, ale tvorí významný základ pre 

jej ďalšie rozpracovanie, a to najmä v oblasti skúmania vplyvu času a slnečného žiarenia, 

skúmania vplyvu požívania rozličných druhov šampónov a kondicionérov na zafarbenom 

trichologickom materiály.  

                                                           
109 BOLL, S. M. et al. 2017. Differentiation of hair using ATR FT-IR spectroscopy: A statistical classification of 

dyed and non-dyed hairs. In: Forensic Chem. vol. 6, p. 1-9.  
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Obr. 6: A – Prekryv priemerných infračervených spektier nameraných z nezafarbených vlasov 

(červená) a zafarbených vlasov (zelená); B – prekryv priemerných infračervených spektier, 

ktoré vykazujú odlišnosti 

vzhľadom k farebnému odtieňu použitej farby; C – prekryv priemerných infračervených 

spektier vykazujúcich vzájomné odlišnosti vzhľadom k značke použitej farby110 

 

Podobným skúmaním sa zaoberali Pienpinijtham a kol.111, ktorí taktiež analyzovali rezíduá 

kozmetických prípravkov aplikovaných na vlasy. V práci sa venovali spektrálnej 

charakterizácií vlasov získaných od dobrovoľných darcov pomocou ATR infračerveného 

spektrometra s Fourierovou transformáciou a infračerveného mikroskopu. Podarilo sa im 

spektrálne odlíšiť vlasy od rôznych osôb rovnakého veku na základe ich odlišnej 

kvality, charakterizovať a spektrálne identifikovať rozličné vlasové kozmetické prípravky na 

farbenie vlasov. Vzájomným porovnávaním nameraných spektier vlasov obeti, ktorá ich mala 

ošetrené kozmetickými prípravkami, môžeme identifikovať použitý kozmetický vlasový 

prípravok a v prípade, že máme k dispozícií trichologický materiál zaistený z odevu, resp. tela 

páchateľa, môže analýza na princípe charakterizácie vlasov a kozmetických prípravkov na 

vlasy prispievať k zvýšeniu individuálizácie kriminalistickej identifikácie osôb. Opäť sa však 

jedná o štúdiu, ktorá si vyžaduje širšie rozpracovanie, vytváranie databáz kozmetických 

                                                           
110 BOLL, S. M. et al. 2017. Differentiation of hair using ATR FT-IR spectroscopy: A statistical classification of 

dyed and non-dyed hairs. In: Forensic Chem. vol. 6, p. 4. 
111 PIENPINIJTHAM, P. et al. 2018. Analysis of cosmetic residues on a single human hair by ATR FT-IR 

microspectroscopy. In: Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. vol. 197, p. 230-236. 
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prípravkov na vlasy, ktoré by slúžili expertom na porovnávanie vo vzťahu k predkladanému 

spornému trichologickému materiálu, ktorý má súvis s kriminalisticky relevantnou udalosťou. 

V procese objasňovania kriminalisticky relevantných udalostí (napr. trestné činy proti životu 

a zdraviu) sa môžu ako kriminalistické stopy objavovať aj stopy rúžov na oblečení, pohároch, 

papieroch alebo iných povrchoch, pričom ich analýza nachádza v súčasnosti svoje logické 

opodstatnenie. Rozvoj nedeštruktívnych spektrálnych metód umožňuje tieto stopy skúmať, 

pretože môžu poskytovať informácie od fyzickom kontakte medzi osobami, miestami a vecami. 

Ako príklad uvádzame najnovšiu štúdiu112 zameranú na diferenciáciu, resp. identifikáciu rúžov 

od rozličných výrobcov, ktorej cieľom bolo vyvinúť novú metodiku, pri ktorej nebude 

dochádzať k deštrukcii kriminalistickej stopy, tzn. formou in situ prístupu. Autori štúdie 

analyzovali celkom 40 rúžov na pery, pričom na analýzu vzoriek používali molekulovú 

spektroskopiu vo viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia a ATR infračervenú 

spektroskopiu v kombinácií s chemometrickými metódami, pomocou ktorých spracovávali 

a vyhodnocovali namerané spektrálne údaje. Pre identifikáciu a určenie odlišností medzi 

jednotlivými vzorkami autori využívali fakt, že každý rúž môže mať odlišné chemické zloženie 

a iný percentuálny obsah voskov, olejov a špecifických prísad (napr. kapsaicín, škoricu, 

mentol). Treba si však uvedomiť, že odchýlky v infračervených spektrách môžu byť minimálne 

(vizuálne ťažko odlíšiteľné), preto je nevyhnutné použitie chemometrických metód, na základe 

ktorých je možná následná diferenciácia. Chemometrickými metódami sa však bližšie zaoberať 

nebudeme, nakoľko je to nad rámec príspevku. Pri samotnej analýze má veľký vplyv na 

spektrálnu charakterizáciu kozmetiky na pery proces sušenia, preto je dôležité, aby zaistené 

stopy a porovnávací materiál boli dokonale vysušené.  

V predchádzajúcich štúdiách, ktoré sa týkajú kriminalistického skúmania rúžov na pery sa 

využívali chromatografické metódy (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia113,114, plynová 

chromatografia115, tenkovrstvová chromatografia116), ktoré vykazujú významnú diskriminačnú 

hodnotu, ale nevýhodou ich používania je, že pre analýzu je potrebná deštrukcia vzorky. 

Použitie Ramanovej spektroskopie117 (nedeštruktívna metóda) má taktiež svoj význam, no 

obmedzenie môžeme pozorovať pri vzniku fluorescencie, čo znemožňuje v niektorých 

prípadoch nameranie Ramanových spektier. 

 

Infračervená spektroskopia - stanovenie veku krvných škvŕn 

Určovanie veku krvných škvŕn nachádzajúcich sa na rozličných odevných zvrškoch má význam 

najmä pri stanovovaní časových relácií v súvislosti so spáchaním trestného činu proti životu 

a zdraviu.  

Bremmer a kol.118 skúmali vek krvných škvŕn nanesených na bielych bavlnených povrchoch 

pomocou spektroskopie vo viditeľnej oblasti. Avšak použitie tejto metódy sa na rôznych 

                                                           
112 WONG, W. X. J. et al. 2019. Forensic discrimination of lipsticks using visible and attenuated total reflectance 

infrared spectroscopy. In: Forensic Sci. Int. https://doi.org./10.1016/j.forsciint.2019.02.044 
113 REULAND, D. J., TRINLER, W. A. 1984. A comparison of lipstick smears by high performance liquid 

chromatography. Part II. The effects of wear-time and subject on the chromatograms. In: J. Forensic. Sci. Soc. 

vol. 24, no. 5, p. 509-518.  
114 SJÖBERG, A. M., OLKKONEN, C. 1985. Determination of synthetic organic colours in lipsticks by thin-

layer and high-performance liquid chromatograpy. In: J. Chromatogr. A vol. 318, p. 149-154. 
115 EHARA, Y., MARUMO, Y. 1998. Identification of lipstick smears by fluorescence observation and purg-

and-trap gas chromatography. In: Forensic Sci. Int. vol. 96, no. 1, p. 1-10. 
116 MISRA, G. et al. 1992. Comparative study of some samples of Indian lipsticks by thin-layer chromatography 

and colorimetry. In: Indian J. Forensic. Sci. vol. 6, no. 2, p. 75-77. 
117 GARDNER, P. et al. 2013. Analysis of lipsticks using Raman spectroscopy. In: Forensic Sci. Int. vol. 232, 

no. 1, p. 67-72.  
118 BREMMER, H. R. et al. 2011. Remote spectroscopic identification of bloodstains. In: J. Forensic Sci. vol. 

56, p. 1471-1475.  
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farebných textilných povrchoch javilo ako nedostatočné, preto bolo logickým vyústením 

a riešením problému použitie inej spektrálnej metódy.  

V roku 2009 Botonjic-Sehic a kol.119 uverejnili štúdiu využitia infračervenej spektroskopie 

pracujúcej v blízkej infračervenej oblasti, pomocou ktorej zistili, že zmeny spektier 

v spektrálnej oblasti od 1460 do 1860 nm umožňujú odhadovať vek krvných škvŕn na skle 

a gáze.  

Edelman a kol.120 nadviazali na predošlé práce a v roku 2012 publikovali štúdiu, v ktorej taktiež 

využili infračervenú spektroskopiu v blízkej infračervenej oblasti, pomocou ktorej skúmali 

a určovali vek krvných škvŕn nanesených na rozlične zafarbených bavlnených textilných 

povrchoch (biela, čierna, červená, zelená a modrá). Využili skutočnosť, že infračervená 

spektroskopia poskytuje dobré výsledky pri skúmaní krvných škvŕn aj na iných podkladoch ako 

je biela bavlna. Princíp metódy je založený na fakte, že krv uvoľnená z ľudského tela podlieha 

oxidácií, tzn. hemoglobín sa mení na oxyhemoglobín, potom na methemoglobín a tento 

podlieha denaturácií na hemichróm. Uvedený proces je sprevádzaný farebnými zmenami – krv 

sa mení z červenej až na hnedú.121 Meranie infračervených spektier v určitých časových 

úsekoch a ich vzájomné porovnávanie vo vyššie spomenutej spektrálnej oblasti, umožňuje 

odhadovať vek krvnej škvrny na základe štrukturálnych zmien prebiehajúcich v molekulách, 

ktoré obsahuje analyzovaná krv od momentu jej opustenia ľudského tela, ale aj samotného 

zastúpenia chemických látok, ktoré sa mení v priebehu schnutia krvnej škvrny. Presnejšie 

výsledky sa dajú získať v skorších časových úsekoch spektrálnej analýzy, pretože chemické 

zmeny v krvi sú na začiatku starnutia krvnej škvrny rýchlejšie a dynamickejšie. Na skúmanie 

bola použitá aj vysokoúčinná kvapalinová chromatografia, elektrónová paramagnetická 

rezonancia a atómová silová mikroskopia, ktoré síce poskytujú taktiež cenné informácie o veku 

krvných škvŕn, avšak metódy sú deštruktívne, vyžadujú špeciálnu úpravu vzoriek v laboratóriu 

a špeciálne vyškolený personál. V súčasnosti je snahou využívať infračervenú spektroskopiu 

priamo na mieste činu napr. formou prenosných infračervených spektrometrov alebo 

Ramanovych spektrometrov. 

  

Infračervená spektroskopia – skúmanie lepiacich pások a iných adhéznych materiálov 

Skúmanie lepiacich pások, ich fragmentov a iných adhéznych materiálov má taktiež svoje 

opodstatnenie v rámci kriminalistického skúmania. Tento druh kriminalistických stôp sa môže 

skúmať najmä v prípadoch trestných činov proti životu a zdraviu, trestných činov proti slobode 

a ľudskej dôstojnosti a trestných činov všeobecne nebezpečných. Konkrétne sa môžu lepiace 

pásky (napr. elektroinštalačné izolačné pásky) používať pri konštrukcii nástražných výbušných 

systémov, únosov osôb, balení drog, balení falzifikátov liekov a výživových doplnkov. Cieľom 

analýzy uvedeného druhu kriminalistických stôp je významný príspevok k bližšej identifikácií 

páchateľov, resp. ich tipovaniu (napr. zaistenie uvedených materiálov pri domovej prehliadke 

u podozrivých osôb). Zároveň je dôležité spomenúť, že na týchto stopách sa môžu nachádzať 

aj mikrostopy textilných vlákien, biologický materiál (DNA, vlasy), daktyloskopické odtlačky 

atď.  

 

                                                           
119 BOTONJIC-SEHIC, C. W. et al. 2009. Forensic application of near-infrared spectroscopy: aging of  

bloodstains. In: Spectroscopy. vol. 24, no. 2. [online]. [cit. 19. marca 2019]. Dostupné na internete: 

http://www.spectroscopyonline.com/forensic-application-near-infrared-spectroscopy-aging-

bloodstains?id=&pageID=1&sk=&date= 
120 EDELMAN, G. et al. 2012. Identification and age estimation of blood stains on colored backrounds by near 

infrared spectroscopy. In: Forensic Sci. Int. vol. 220, p. 239-244. 
121 Pozn.: Farebné zmeny rozkladu krvi je možné sledovať molekulovou spektroskopiou vo viditeľnej oblasti 

(450 – 800 nm) na bielych bavlnených povrchoch.  Pozri aj: BREMMER, H. R. et al. 2011. Age estimation of 

blood stains by hemoglobin derivative determination using reflectance spectroscopy. In: Forensic Sci. Int. vol. 

206, p. 166-171.  
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Skúmanie a samotná komparácia lepiacich pások a iných adhéznych materiálov zaistených 

z miesta činu v rámci kriminalisticky relevantnej udalosti a získaných porovnávacích 

materiálov je založená najmä na meraní fyzikálnych charakteristík a mikroskopickom vyšetrení 

vzoriek. V rámci chemického skúmania sa experti zameriavajú najmä na zistenie organických 

látok pomocou infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou a 

pyrolýznej plynovej chromatografie s hmotnostným spektrometrom. Techniky umožňujú 

identifikovať podkladový materiál – polymér (polyvinylchlorid, polyetylén, butylkaučuk) a iné 

komponenty (ftaláty, estery kyseliny adipovej). Kombinácia týchto dvoch metód významným 

spôsobom umožňuje stanoviť zastúpenie organických látok v spornom materiály a následnú 

komparáciu s porovnávacím materiálom. Anorganické látky (napr. plnivá, stabilizátory, látky 

spomaľujúce horenie), resp. elementové zloženie sa zisťuje a charakterizuje pomocou 

skenovacieho elektrónového mikroskopu s energiovo disperzným spektrometrom 

a Röntgenovej fluorescenčnej spektrometrie.122 Chemické zloženie lepiacich pások a iných 

adhéznych materiálov je špecifické vzhľadom na výrobcov takýchto materiálov.  

 

Záver 

Využitie infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou, resp. jej technické 

modifikácie (napr. ATR infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou) umožňuje 

skúmať nielen nami spomenuté kriminalistické stopy, ale poskytuje aj široké možnosti pri 

skúmaní iných druhov kriminalistických stôp, pričom je nad rámec príspevku ich ďalšia 

analýza. Jedná sa napríklad o skúmanie náterových hmôt s využitím chemometrických 

metód,123, 124 skúmanie originality a geografického pôvodu tabakových výrobkov v súvislosti 

s falšovaním tabakových výrobkov,125 skúmanie zaistených drog a prímesí (najväčšia skupina 

kriminalistických stôp skúmaná IČ spektroskopiou),126, 127, 128, 129 identifikáciu nových 

psychoaktívnych látok,130, 131 skúmanie a overovanie pravosti liekov, výživových doplnkov 

a identifikácia falošných farmaceutických substancií.132, 133, 134, 135 

                                                           
122 LOPEZ-MARTINEZ, C. et al. 2019. Interlaboratory evaluations of the performance of elemental analytical 

methods for the forensic analysis and comparison of electrical tapes. In: Forensic Chem. vol. 12, p. 66-77.  
123 MUEHLETHALER, C. et al. 2011. The application of chemometrics on Infrared and Raman spectra as tool 

for the forensic analysis of paints. In: Forensic. Sci. Int. vol. 209, p. 173-182. 
124 FALARDEAU, M. et al. A random object-oriented population study of household paints measured by 

infrared spectroscopy. In: Forensic Sci. Int. vol. 297, p. 72-80.  
125 OMAR, J. et al. 2019. Chemometric approach for discriminating tabacco trademarks by near infrared 

spectroscopy. In: Forensic Sci. Int. vol. 294, p. 15-20.  
126 SILVA, da F. C. et al. 2018. Cocaine and adulterants analysis in seized drug samples by infrared spectroscopy 

and MCR-ALS. In: Forensic Sci. Int. vol. 290, p. 169-177. 
127 ABIEDALLA, Y. et al. 2019. Spectroscopic differentiation and chromatographic separation of regioisomeric 

indole aldehydes: Synthetic cannabinoids precursors. In: Forensic Chem. vol. 12, p. 78-90.  
128 LIU, C-mei. et al. 2018. Rapid qualitative and quantitative analysis of methamphetamine, ketamine, heroin, 

and cocaine by near-infrared spectroscopy. In: Forensic Sci. Int. vol. 290, p. 162-168.  
129 ALI, H. R. H. 2011. Non-invasive in situ identification and band assignments of diazepam, flunitrazepam and 

methadone hydrochloride with FT-near-infrared spectroscopy. In: Forensic Sci. Int. vol. 206, p. 87-91.  
130 PEREIRA, A. S. L. et al. 2018. Screening method for rapid classification of psychoactive substances in illicit 

tablets using mid infrared spectroscopy and PLS-DA. In: Forensic Sci. Int. vol. 288, p. 227-235.  
131 CASALE, F. J. et al. 2017. Analysis of illicit carfentanil: Emergence of the death dragon. In: Forensic Chem. 

vol. 3, 74-80.  
132 PARIS-STORME, I. et al. 2010. Challenging Near InfraRed Spectroscopy discriminating ability for 

counterfeit pharmaceutical detection. In: Anal. Chim. Acta. vol. 658, p. 163-174.  
133 BEEN, F. et al. 2011. Profiling of counterfeit medicines by vibrational spectroscopy. In: Forensic. Sci. Int. 

vol. 211, p. 83-100.  
134 DÉGARDIN, K. et al. 2015. Forensic intelligence for medicine anti-counterfeiting. In: Forensic Sci. Int. vol. 

248, p. 15-32.  
135 DÉGARDIN, K. et al. 2016. Near infrared spectroscopy for counterfeit detection using a large database of 

pharmaceutical tablets. In: J. Pharm. Biomed. Anal. vol. 128, p. 89-97.  
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Na záver je potrebné zdôrazniť, že príspevok si nekladie za cieľ poskytnúť komplexný prehľad 

a vyčerpávajúci výpočet možných aplikácií infračervenej spektroskopie s Fourierovou 

transformáciou do kriminalistickej praxe. Zameriava sa najmä na takú oblasť kriminalistického 

skúmania, pri ktorom sa infračervená spektroskopia v našich podmienkach bežne nepoužíva. 

Príspevok si kladie za cieľ poukázať najmä na základe vybraných príkladov na veľký potenciál 

infračervenej spektroskopie a načrtnúť širšie možnosti ďalšieho využitia v kriminalistickej 

praxi. Príspevok vychádza najmä zo zahraničných literárnych zdrojov, v ktorých môžeme 

sledovať narastajúci trend využívania tejto metódy v akademickom výskume, výskume 

forenzných laboratórií a aplikačnej praxi (napr. miesto činu – prenosné infračervené 

spektrometre a prenosné Ramanove spektrometre). Môžeme postrehnúť aj snahu mnohých 

autorov rozličných štúdií o neustále rozpracovávanie metodologických postupov skúmania 

kriminalistických stôp, v ktorých infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou 

poskytuje hodnotné výsledky nielen pri skúmaní lístín, bankoviek, trichologického materiálu, 

lepiacich pások, kozmetických prípravkov, ale aj pri skúmaní atramentov tlačiarní, náplní 

písacích prostriedkov, analýze krížených ťahov, náterových hmôt, automobilových lakov, 

lakov na nechty, falšovania umeleckých diel, drog, prekurzorov drog, výživových doplnkov, 

farmaceutických substrancií. Existujú mnohé analytické a spektrálne metódy, ktorými sa bežne 

skúmajú kriminalistické stopy vo forenzných laboratóriách. Skúmanie je však v niektorých 

prípadoch časovo náročnejšie, vyžaduje si špeciálnu prípravu vzoriek, špeciálne vyškolený 

personál na obsluhu prístrojovej techniky (napr. kvapalinová chromatografia, plynová 

chromatografia, hmotnostná spektrometria) a nie je ich možné použiť priamo na mieste činu. 

Infračervená spektroskopia más svoje opodstatnené miesto v systéme metód kriminalistického 

skúmania, nakoľko sa jedná o metódu, ktorá si nevyžaduje špeciálnu úpravu vzoriek, spotreba 

času a manipulácia so vzorkami je minimálna, čím sa výrazne znižuje riziko ich sekundeárnej 

kontaminácie.  
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VYBRANÉ LOGICKÉ ASPEKTY DŮKAZU A DOKAZOVÁNÍ 

V PRÁVU 

 
VLADIMÍR ČECHÁK 

 

Abstrakt 

Stať je věnována možnostem využití některých prostředků soudobé logiky ke zpřesnění pojmů 

a pojmového aparátu využívaného k verbálnímu vyjádření metod a postupů užívaných v 

procesu dokazování. Úvodní část statě se zabývá využitím elementárních prostředků teoretické 

sémantiky ke zpřesnění základních pojmů, zejména k podstatnému omezení jejich příliš široké 

interpretovatelnosti. Pozornost je věnována především omezení široké interpretovatelnosti 

pojmu důkazu, procesu dokazování a dalších pojmů, které v oblasti dokazování v právu 

sehrávají podstatnou úlohu. Další problémový okruh je věnován problematice „typu důkazů“ a 

jejich vymezení v současné právní literatuře. Součástí je zdůvodnění skutečnosti, že v reálném 

dokazování v právní oblasti se s „čistými“ typy dokazování, které literatura zpravidla uvádí (tj. 

extenzionálním a intenzionálním typem důkazů) nesetkáváme. Závěrečná část statě se zabývá 

problematikou „důsledkových“ vztahů, jak logických, tak i faktuálních. Poukazuje na 

skutečnost, že „logicky“ rozhodnutelné výroky, stejně jako logické důsledkové vztahy, 

vypovídají o charakteru a kvalitě našeho usuzování (myšlení) a nikoliv o „věcné skutečnosti“. 

Pro posouzení „skutkové podstaty věci“ jsou určující (při zachování logické korektnosti) 

faktuálně rozhodnutelné výroky a identifikovatelné faktuální důsledkové vztahy. 

 

Klíčová slova 

Důkaz, proces dokazování, typy dokazování, extenzionální, intenzionální důkaz, výroky, 

normativní věty, přímý poznatek, důvodné pochybnosti, skutek, důsledek, logický, faktuální 

důsledkový vztah 

 

Abstract 

The article deals with possibilies of the use of some means of the current logics for specifying 

terms and the concept aparatus used for verbal expressing of methods and processes used in the 

proofs process. The initial part of the article deals with the usage of elementary means of 

theoretical semantics to specify the basic terms, especially to substantially narrow their broad 

interpretation. Above all, attention is paid to narrowing the broad interpretation of the term of 

proof, the proofs process, and further terms which play an important role in the field of proofs 

in law. The next problematic area is devoted to the problems of „types of proofs“ and their 

specification in the current legal literature. A part of it is giving reasons for the fact that in real 

proofs, we do not encounter „clear“ types of proofs in the field of law which are generally stated 

in the literature (extensional and intensional types of proofs). The final part of the article deals 

with the problems of „consequence“ relations both logical and factual. It points to the fact that 

„logically“ decided statements – like logical consequent relations – predicate about the 

charecter and quality of our deduction (thinking) and not about the „real fact“. For judging the 

„merits of the case“, factually decided statements and identified factual consequent relations 

are determining (while preserving the logical correctness). 

 

Key words 

proof, proof process, types of proofs, extensional, intensional proof, statements, normative 

sentences, direct knowledge, reasonable doubts, act, consequence, logical, factual consequent 

relation 
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K problematice důkazu a dokazování v oblasti práva je možno přistupovat z několika různých 

pozic, či spíše v několika různých rovinách. Pokud bychom preferovali přístup z více - méně 

„praktických“ (spíše však z pragmatických) pozic, byla by základním východiskem analýza 

stávajících reálných (tj. již realizovaných) „důkazů“, jak se s nimi setkáváme v běžném právu, 

v právní (trestně – právní, soudní) praxi. Ale již v rámci tohoto přístupu (po výtce prakticko - 

analytickému) se setkáváme s problémem, který je svoji podstatou teoretický, s otázkou 

pojmové přesnosti a jednoznačnosti. S tím je spojen, či spíše na něj navazuje i problém 

definování a korektnosti definic, s nimiž se v souvislosti s dokazováním a důkazy v oblasti 

práva setkáváme. Podobně jako u většiny „právních definic“ i v případě definic (a definování) 

týkajících se důkazů a dokazování převládá spíše akcent na respektování pragmatického účelu 

nad teoretickou korektností. 

Základním pojmem v oblasti právního dokazování je bezesporu pojem „důkazu“. S přístupy 

k jeho vymezení se v literatuře setkáváme spíše v rámci širších úvah, věnovaných právnímu 

dokazování.136 Jako příklad lze uvést např. vymezení pojmu důkazu v publikaci D. Císařové 

„Trestní právo procesní“: „Důkazem se rozumí informace plynoucí z procesních úkonů, jimiž 

se orgán obecně činný v trestním řízení přesvědčuje o skutečnosti důležité pro rozhodnutí věci 

nebo správný postup v trestním řízení.“137 Pro srovnání uvádíme ještě vymezení pojmu důkaz 

v některých dalších pracích: V. Jelínek v práci „Trestní právo procesní“ uvádí: „Důkazem 

v procesním smyslu je přímý poznatek, který orgán činný v trestním řízení získal o předmětu 

důkazu z důkazního prostředku při procesním dokazování.“138 Jedna z novějších prací - J. 

Chmelík a kol: „Trestní řízení“ z 2014 - charakterizuje „důkaz“ následovně: „Důkazem je 

přímý poznatek z provedeného důkazního prostředku o předmětu důkazu při dokazování.“139 

Uvedené vymezení pojmu důkazu je „rozvinuto“ i v práci Chmelík, J., Bruna, E.: Dokazování 

v trestním právu, kde autoři k danému vymezení pojmu důkazu uvádí zpřesnění termínu „přímý 

poznatek“: „jsou jimi (přímými poznatky) tedy výpovědi osob, informace získané ohledáním, 

závěry vyplývající ze znaleckého posudku, informace z listinných, obrazových, digitálních 

záznamů apod.“140 Za významný, pro spíše praktické než teoretické vymezení pojmu důkaz, lze 

považovat další text zmíněných autorů. „Jde o výsledek získaný dokazováním bez ohledu na 

pravdivost nebo závažnost důkazu, nebo na jeho důkazní hodnotu. Důkazem v procesním slova 

smyslu je i takový výsledek dokazování, který orgán činný v trestním řízení získal nezákonným 

způsobem. V tomto případě je ovšem takový důkaz nepoužitelný v trestním řízení“141 

V této souvislosti je zřejmě účelné rozlišit mezi „výsledkem dokazování (tedy důkazem) u nějž 

nepřihlížíme k „jeho pravdivosti a důkazní hodnotě“ a „důkazem, který byl získán nezákonným 

způsobem.“ V trestním řízení je podle autorů „nepoužitelný“ pouze druhý z uvedených dvou 

typů důkazů. Pod termín „důkaz použitelný v trestním řízení“ autoři zahrnují i jakýkoliv 

výsledek získaný důkazními prostředky, tedy i takový, který je nepravdivý, tj. nevypovídá 

adekvátním způsobem o „skutkovém stavu věci“. V tomto případě jde tedy o důkaz, který je 

„vyvratitelný“ ať již „logicky“, či „faktuálně“ (Otázce „logických“ a „faktuálních“ aspektů 

dokazování se budeme věnovat v další části textu.) Tento přístup mimo jiné umožňuje, aby 

„protistrana“ (nejčastěji obhajoba) realizovala svůj „právní i faktický zájem na tom, aby byly 

potvrzeny údaje, které uvádí a vyvráceny údaje (tvrzení) protistrany.142 

Všechna uvedená vymezení a charakteristiky pojmu „důkazu“ zřejmě plně vyhovují reálné 

praktické potřebě právní praxe včetně důkazního řízení v oblasti trestního práva. Lze říci, že 

                                                           
136 Omezíme se v zásadě na problematiku dokazování v oblasti trestního práva. 
137 Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. Praha: Linde, 2002. str. 268. 
138 Jelínek, J. Trestní právo procesní. Praha: Linde, 2007. str. 315, ISBN 978-80-7201-658-7. 
139 Chmelík, J. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. str. 228, ISBN 978-80-

7380-488-6. 
140 Chmelík, Jan, Bruna, Eduard. Dokazování v trestním řízení, Eupress, VŠFS, Praha 2018 str. 17. 
141 Tamtéž. 
142 Tamtéž, str. 47. 
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(opět z hlediska právní praxe) vystihují (i když každá v poněkud jiných termínech) podstatné 

charakteristiky „důkazu“ a odpovídajícím způsobem adekvátně „začleňují“ pojem důkazu do 

kontextu procesu dokazování, jak je běžně chápán.143 Termín „důkaz“ je zde zpravidla 

charakterizován prostřednictvím termínů postihujících vybrané aspekty procesu dokazování. 

Tento přístup k vymezení pojmů „důkazu“ je akceptován i v publikacích právně-

encyklopedického charakteru, jako je např. Slovník českého práva144, kde pojem „důkaz“ není 

vůbec vymezen (u hesla „Důkaz“ je pouze uveden odkaz na heslo „Dokazování“, které však 

přímé vymezení zmíněného pojmu neuvádí). 

Všechny uvedené přístupy k vymezení pojmů důkazů opírající se „prostředky“ a „postupy“ 

procesu „dokazování“ implicitně, zahrnují předpoklad, který nemusí být zcela samozřejmý 

(dokonce by mohl být předmětem samostatných úvah). Víceméně automaticky předpokládají, 

že postupy a procesy dokazování jsou zcela korektní nejen v právním smyslu, nýbrž i ve smyslu 

exaktních věd (striktně logicky), a to i v případě, že nepřihlížíme k jeho „pravdivosti“ či 

„důkazní hodnotě“ získaného výsledku. 

Závažnost dokazování je dána tím, že jde o jediný možný způsob, kterým si orgány činné 

v trestním řízení mohou obstarat skutkový podklad, na základě kterého přijímají svá 

rozhodnutí. Smyslem a cílem dokazování je podle téměř všech autorů, kteří této tématice věnují 

pozornost „získat prostředky dokazování“, poznatek, eventuálně poznatky (důkaz, důkazy) 

signifikantní pro adekvátní tj. pro takové zjištění „skutkového stavu věcí, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti“. V této souvislosti se v právnické literatuře setkává s problémem 

„pravdy“ a „pravdivosti důkazů“. Dokazování, pokud je chápáno jako realizace procesu 

důkazu, je svojí podstatou „poznávacím procesem“ (ve smyslu „kognitivních věd“). Pojem 

pravdy (ať již sám o sobě, nebo již spojený s dalšími predikáty)145 nabývá specifických 

charakteristik, které jsou výrazně ovlivněny konceptuálním systémem, jeho strukturou, stejně 

jako věcnou podstatou předmětné oblasti, k níž se daný konceptuální systém vztahuje a 

obsahovou náplní dalších pojmů, které daný systém obsahuje.146 Příkladem může být rozdílný 

smysl a význam používání pojmů „materiální“ a „formální“ pravdy v právu a v dalších vědních 

oborech včetně filozofie a kognitivních věd. Přesto však lze identifikovat určité „společné“ rysy 

charakterizující do značné míry „pojem“ pravdy, ale zejména proces jejího „nalézání“.147 

V obou případech směřuje proces „nalézání pravdy“ (bez ohledu na adjektivum, které s pojmem 

pravdy spojujeme) k co nejpřesnějšímu postižení reálné podstaty (v kognitivních vědách, 

nikoliv jen k „popisu“) skutečnosti (a to v případě historických věd, nikoliv jen „stávající“ 

nýbrž i „minulé“). 

                                                           
143 V této souvislosti stojí za zmínku i to, jak je běžně chápáno (víceméně) zmiňované „důkazní právo“. Jeho 

charakteristika (spíše než vymezení) je víceméně konsensuální; zahrnuje „vše“, co  se vztahuje k průběhu 

dokazování nejen v oblasti trestního práva, nýbrž i občanského práva a správního řízení a všech reálných 

právních kontextech. Absorbuje i výsledky a zkušenosti z realizovaných důkazních postupů i problémů, které 

bylo nutno v souvislosti s nimi řešit. 
144 Madar, Z. Slovník českého práva. Praha: Linde, 1999. Str. 344, ISBN 80-7201-150-2. 
145 Bruna, Eduard. Některé poznámky k problematice dokazování v trestním řízení, in: Sborník z konference 

Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování, 9. března, Vysoká škola finanční a správní, Praha 
146 Výstižná charakteristika pojmu „pravdy“ a „pravdivosti“ a jeho používání v oblasti práva, s výraznou 

orientací na problematiku důkazu a dokazování v (trestním) právu je uvedena v práci: Chmelík – Bruna, str. 38 – 

42. Diskuzi pojmů „objektivní pravda“, „materiální pravda“, „formální pravda“ je věnována stať Marka Fryštáka 

(Sb. viz str. 59–64) Obecně, spíše z obecně filozofického hlediska, než logického, nebo z pozice současných 

kognitivních věd, se zabývá charakteristikou pojmu pravdy (ale také charakteristikou pojmu faktu) poněkud 

starší práce P. Koláře (Kolář, P. Pravda a fakt, Filosofia, Praha, 2002). Poněkud z jiného zorného úhlu se touto 

problematikou zabývá novější práce Peregrin, J. Vlasáková, M. Filosofie logiky. Filosofia, Praha 2017. 
147 V právní literatuře se velmi často setkáváme s tím, že pojem „důkaz“ bývá s „procesem dokazování“ 

zaměňován ale také ztotožňován. 



60 
 

V současnosti (od 1. 1. 1994, kdy vstoupil v účinnost zákon číslo 292/1993 Sb.) bylo upuštěno 

od požadavku, aby předmětem či cílem dokazování bylo dosaženo „objektivní pravdy“148 tj. i 

postižení předmětné skutečnosti v plném rozsahu. Současná právní úprava směřuje proces 

dokazování k postižení „materiální pravdy“ tj. ke zjišťování podstatných stránek (souvislostí) 

dané skutečnosti. V právním kontextu je běžně termín „objektivní pravda“ ztotožňován 

s termínem „absolutní pravda“149. Z hlediska právní praxe bylo však považováno „dosažení 

absolutní pravdy“ shledáno za velmi problematické. Vedlo v aplikační praxi „k nutnosti, aby 

orgány činné v trestním řízení prováděli obsáhlé dokazování ke každé (i v podstatě zcela 

bezvýznamné) okolnosti činu.150 Otázkou však zůstává, zda lze s dostatečnou přesností před 

zahájením procesu dokazování rozhodnout, které „okolnosti“ jsou ve vztahu k danému činu 

„nepodstatné“. 

Od 1. 1. 2002, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 265/2002 Sb. došlo k určitému „zpřesnění“ 

zaměření a funkce dokazování. Jeho cílem je „zjištění skutkového stavu bez důvodných 

pochybností“. Uvedená charakteristika, pokud má být plně funkční, předpokládá jednak 

zpřesnění pojmu „důvodné pochybnosti“, ale také zpřesnění vymezení pojmu „dokazování“ 

(pokud chápeme „dokazování“ jako proces, pak jde o zpřesnění pojmu „procesu dokazování“). 

Pokud jde o pojem „důvodných pochybností“, lze jej (apriorně) vymezit jen velmi vágně. Lze 

jej vztáhnout (pokud budeme uvažovat o struktuře procesu dokazování) k jednotlivým 

strukturálním částem procesu dokazování (krokům důkazu) zpravidla výhradně k logicky 

vyvozeným závěrům a výchozích předpokladů (premis), nebo k vlastní vnitřní logické struktuře 

zmíněných premis, eventuálně k „faktickému“ (věcnému) obsahu některých premis. 

V exaktním uvažování (vědách) lze nalézt určitou inspiraci, i když je zřejmé, že důsledná 

analogie zde možná nebude, vzhledem k tomu, že v exaktních vědách (na rozdíl od práva) se 

setkáváme s velmi přesně vymezenými pojmy a vysokým stupněm formalizace. To, co je ve 

většině právní literatury označováno termínem důkaz, bývá v exaktních vědách (logice, 

matematice) označováno termínem „dokázané tvrzení“ (výpověď). Termín „důkaz“ je užíván 

v analogickém významu k pojmu „dokazování“, jak je používán v převážné části právní 

literatury. 

Tedy v exaktním uvažování (vědách) je (na rozdíl od většiny právní literatury) za „důkaz“ 

považován spíše „proces“ dokazování (přesně formulováno - posloupnost formulí), - “kroků“ - 

jehož účelem je „dokázat“ závěr (poslední tvrzení posloupnosti). Zřejmě uvedené pojetí 

„důkazu“, s nímž se v oblasti práva setkáváme, vedlo i k tomu, že v určité části právnické 

literatury víceméně „splývají“ termíny „dokazování a důkaz“151. Např. „Slovník českého 

práva“ uvádí jako základní fáze dokazování (podle teorie práva): 1) přesné vymezení předmětu 

dokazování, 2) existenci důkazních prostředků (argumentů), 3) samotný důkaz neboli 

demonstraci.152 Zejména závěrečnou fázi – samotný důkaz, demonstraci, lze s přihlédnutím jak 

k logicko-metodologické, tak i části právnické literatury (např. Knapp V.: Teorie práva. Praha: 

Linde, 1995) interpretovat jako posloupnost důkazních „kroků“ (argumentů) směřujících 

k potvrzení (ale lze připustit, že i k možnému vyvrácení) závěrečného konstatování (tvrzení). 

Zmíněné pojetí je poměrně blízké i např. úvahám P. Hollandera, V. Knappa, ale i (jak starším, 

tak novějším) pracím O. Weinbergera. 

                                                           
148 Pojmy „objektivní pravda“ a „materiální pravda“ užíváme v této souvislosti tak, jak používají běžně 

v právním kontextu. K jejich bližšímu vymezení viz např. práce Chmelík, J. Bruna, E. Dokazování v trestním 

řízení, Eupress VŠFS, Praha 2018. 
149 Ve filozofickém kontextu či v kontextu kognitivních věd je takovéto ztotožnění uvedených termínů (pojmů) 

vyloučeno. 
150 Fryšták, M. Slouží dokazování v trestním řízení k hledání „pravdy“? in: Sborník z konference Trestně právní 

a kriminalistické aspekty dokazování, 9. března, Vysoká škola finanční a správní, Praha. 
151 Viz např. Slovník českého práva, Praha: Linde, 1999., str. 310-313, heslo „Dokazování“. 
152 Tamtéž str. 310. 
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Za zmínku stojí i důraz, který kladou autoři na „přesné vymezení předmětu dokazování“. 

Termín „přesné vymezení“ lze vztáhnout k dvěma zásadním směrům. V první řadě „přesné 

vymezení předmětu dokazování“ lze interpretovat jako „přesnou formulaci toho, co je třeba 

dokázat“, tj. toho, k čemu směřuje celý proces dokazování, celá posloupnost „argumentů“, 

důkazních kroků. Druhým významným směrem, který je „přesným vymezením předmětu 

dokazování“ velmi silně determinován, je volba adekvátních důkazních prostředků (postupů 

dokazování), ale také způsob jejich použití a vzájemné provázanosti. Oba zmíněné směry 

zpřesnění výrazně ovlivňují efektivnost celého procesu dokazování. 

Soustředěnou pozornost (výrazně rozsáhlejší, než umožňuje rozsah dané statě) si vyžaduje 

zejména vlastní „proces dokazování“, tj. „přesně a konstruktivně pojatý důkaz“. Zmíněný 

Slovník českého práva153, stejně jako např. práce F. Šámala a kol.: Trestní právo procesní154 

uvádí dva základní typy dokazování. Autoři zmíněného Slovníku českého práva je označují 

termíny „extenzionální“ a „intenzionální“155. P. Šámal a kol. používají k jejich označení 

termínů: dokazování rozumové (racionální) a dokazování smyslové (empirické). Extenzionální 

dokazování je ve zmíněné práci charakterizováno jako dokazování „logické deduktivní 

dokazování pravdivosti výroku jeho odvozením z jiných výroků, jejichž pravdivost je 

nepochybná“156. Rozumové dokazování je v práci Šámal a kol. charakterizováno jako 

dokazování „při němž se využívá především myšlení, uvažování (včetně logických postupů) a 

abstrakce“157. Obě „vymezení“ daného typu dokazování (důkazu) se odvolávají na logické 

postupy či logické vyplývání.158 „Logické vyplývání“ je pojem relativně „úzký“, ale z hlediska 

uvedených charakteristik „extenzionálního“ či „rozumového“ důkazu postihuje jeho podstatný 

rys. V podstatě jde o způsob usuzování, při němž (za předpokladu) striktního dodržení 

logických pravidel)159, z pravdivých „premis“ (nutně) vyplývá pravdivý závěr. V tomto smyslu 

„extenzionální“ („rozumové“) dokazování zaručuje „pravdivost“ závěru (tj. toho, co je třeba 

dokázati) pouze jsou-li splněny dvě základní podmínky: 1) jsou pravdivé premisy, 2) byla 

striktně dodržena pravidla logického vyplývání. 

Při hodnocení „správnosti“ dokazování“ (tj. platnosti důkazu) je nutno „prověřit“, zda byla 

dodržena logická pravidla usuzování, což je záležitost víceméně převážně (nebo „pouze“) 

logická (tj. nejsou zohlednitelné „mimologické“, tj. věcné, materiální, skutkové atd., aspekty), 

pokud by tato podmínka nebyla splněna, nebylo by možno označit „důkaz“ (proces dokazování) 

za korektní, tj. nebylo by možné považovat „závěr“ vyplývající z premis za „nutně pravdivý“. 

Pokud je podmínka dodržení pravidel logického vyplývání splněna, je „pravdivost“ závěru 

vyplývajícího podle těchto pravidel z premis jednoznačně zajištěna jejich pravdivostí.  

Premisy (předpoklady, výchozí konstatování) představují zpravidla „uspořádanou“ posloupnost 

tvrzení, jejichž správnost (pravdivost) lze předpokládat nebo prověřit (potvrdit). O. Weinberger 

ve vzpomínané stati uvádí, že tato „konstatování“ jsou zpravidla dvojího druhu, buď „výroky“ 

(o nich lze rozhodnout, zda jsou pravdivé či nikoliv), nebo „normativní věty“ (lze rozhodnout, 

                                                           
153 Tamtéž str. 311. 
154 Šámal, P., Musil L., Kuchta J. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia 

iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-496-4. 
155 Oba termíny se v logice a matematice stejně jako v sémiotice používají v poněkud jiném významu. 
156 Madar, Z. Slovník českého práva. Praha: Linde, 1999. str. 310, 311, ISBN 80-7201-150-2. 
157 Šámal, P., Musil L., Kuchta J. Trestní právo procesní. 4., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Academia 

iuris (C.H. Beck), str. 345, ISBN 978-80-7400-496-4. 
158 Poměrně obšírná charakteristika „logického vyplývání“ jako „důsledkového vztahu“ a jeho postavení  

v „právním dokazování“ (ale také v právním zdůvodňování) je obsažená ve starší stati O. Weinbergera: Logické  

a metodologické základy důkazu v oboru práva. In Stát a právo. 1967, č. 13, str. 189-226. 
159 Analýzou pravidel logického vyplývání (či logického usuzování) se zabývá např. práce: Švejdar V. Logika: 

neúplnost, složitost a nutnost. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-1005-X. 
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zda jsou „platné“ či nikoliv). Pokud jde o „normativní věty“160, lze posouzení jejich „platnosti“ 

v oblasti právního dokazování považovat za záležitost „pouze“ právní. Pokud jde o výroky, 

mohou být (z hlediska pravdivosti) trojího druhu: 1) logicky pravdivé (rozhodnutelné striktně 

logicky), 2) logicky „nepravdivé“ a 3) faktuálně pravdivé (jejich „pravdivost“ je určena jejich 

reálným, materiálním (mimologickým) obsahem). Jde tedy o „výroky“ vypovídající o 

skutečnosti (skutku). „Pravdivost“ v tomto smyslu je svým způsobem mírou „adekvátnosti“, s 

jakou postihují skutečnost, k níž se vztahují. Právě tento druh výroků je nutno „dokázat“, a to 

z podstatné části „mimologickými“ důkazními prostředky, aniž by přitom byla porušena 

pravidla logické korektnosti. 

Právě tento typ „výroků“, které označujeme jako „faktuálně“ pravdivé, je předmětem způsobu 

dokazování, který je  např. ve Slovníku českého práva označen jako „intenzionální“, ve zmíněné 

práci P. Šámala a kol. je označen jako „dokazování smyslové“ (empirické). Jako podstatnou 

charakteristiku „intenzionálního dokazování“ uvádí zmíněná práce „určitou aktivitu“, např. 

„ohledání místa činu“. Lze říci, že obecnější označení tohoto „typu dokazování“ je jeho 

charakteristika jako „empirického“. Výrok, který je faktuálně pravdivý, lze potvrdit (nebo 

vyvrátit“) pouze jeho „konfrontací“ se „skutečností“ (tj. nikoliv jen s jejím „verbálním“ 

popisem). Tuto „konfrontaci“ lze realizovat výhradně „empirickými“ postupy. Zde svoji 

rozhodující úlohu sehrávají všechny speciální kriminalistické metody a důkazní prostředky 

(zpravidla jejich vhodně volený výběr či kombinace). Avšak ani zde nelze opomenout základní 

logická pravidla. Předmětem empirického potvrzení (stejně jako falzifikace) může být „jen“ 

správně utvořený výrok. Z hlediska efektivity a transparentnosti (empirického) dokazování, 

stejně jako z hlediska účelnosti volby vhodných důkazních prostředků, je nutné, aby „výrok“, 

který je předmětem (empirického) dokazování, měl co nejjednodušší logickou strukturu (např. 

obsahoval minimální počet logických konstant, funktorů). V oblasti využití moderní logiky 

v oblasti práva (právní logiky) je dosud věnována pozornost převážně prostředkům výrokové 

logiky (jak klasické, tak i některých oblastí neklasických, zejména modálních logik). Zejména 

v oblasti právního dokazování by bylo vhodné věnovat pozornost i prostředkům predikátové 

logiky („relaci“ v tomto případě chápeme jako „dvou“ či obecně „více“ místné, ale vždy 

„konečněmístné“ predikáty), omezeným na konečné oblasti. Prostředky predikátové logiky 

umožňují výrazně „hlubší“ (jemnější) analýzu struktury výroků, a to i „faktuálně 

rozhodnutelných“. (Pro výrokovou logiku je „elementární“ výrok, reprezentovaný „výrokovou 

proměnnou“ již dále neanalyzovatelný, zatímco prostředky predikátové logiky tuto analýzu 

umožňují.) 

Z toho, co jsme uvedli k charakteristikám zmíněných typů dokazování je patrné, že v reálné 

důkazní praxi (nejen v oblasti práva) se s čistým „extenzionálním“ („rozumovým“) ani čistým 

„intenzionálním“ (empirickým) důkazem či dokazováním setkáváme jen velmi zřídka. Určitou 

výjimku zde mohou představovat „fragmentální“ empirické důkazy, tj. v daném případě 

„empirické“ důkazy „faktuálně rozhodnutelných“ výroků jako „premis“ v šířeji koncipovaném 

(extenzionálním) důkazu. Ale i v případě zmíněných empirických důkazů je nutno respektovat 

logické požadavky na přesnost formulací jak dokazovaných tvrzení, tak výsledků získaných 

důkazními (empirickými) postupy. V daném případě je „důkaz“ víceméně shodný s 

(empirickým) potvrzením daného, faktuálně rozhodnutelného výroku. Právě tento druh výroků 

(který je součástí uspořádané posloupnosti premis) je určujícím pro věcný obsah důkazu. 

Premisy, které jsou „logicky rozhodnutelnými“ výroky, nevypovídají o vnější „skutečnosti“, 

nýbrž pouze o své vlastní struktuře. Chyba, tj. nedodržení pravidel pro práci s nimi, může celou 

posloupnost premis (a tím i důkaz) znehodnotit, ale nelze jejich prostřednictvím získat žádnou 

novou informaci, nový poznatek o vnější skutečnosti (který by nebyl již obsažen ve „faktuálně“ 

                                                           
160 Problematice „normativních vět“ se věnuje opět starší práce O. Weinbergera: Logika – učebnice pro 

právníky. Praha: SPN, 1964. Z novějších prací pak práce: Štěpán, J. Logika a právo. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2011. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 978-80-7400-373-8. 
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rozhodnutelných premisách). Pokud budeme uvažovat o ryze „extenzionálním“ či 

„rozumovém“ důkazu, tj. o vyplývání, při němž závěr vyplývá z premis, mezi nimiž jsou jen 

„normativní“ věty161 a logicky rozhodnutelné výroky, postrádal by jakoukoliv „věcnou náplň“ 

(materiální obsah), což by, mimo jiné, výrazně snížilo možnost rozhodnutí o „platnosti“ premis, 

které představují „normativní věty“. 

Považujeme-li „důkaz“ za „důsledkový vztah“, kde závěr vyplývá (logicky) z premis, je nutné 

se zmínit ještě o jedné zásadní podmínce. V případě, že jde o „logický“ důsledkový vztah, jedná 

se o „logické vyplývání“, které je jednoznačně dáno „pravidly odvozování“. Jeho „korektnost“ 

je zajištěna logickými prostředky a postupy. V dané posloupnosti premis se nemohou 

vyskytovat žádné dvě navzájem se „vylučující“ premisy. Pokud by tomu tak bylo, pak by z dané 

posloupnosti premis vyplýval zcela „libovolný“ závěr, tj. závěr jako výsledek procesu 

dokazování by nic „nepotvrzoval“ ani „nevyvracel“. 

Svým způsobem specifickou problematiku představují otázky spojené s pojmem „faktuálně“ tj. 

věcně rozhodnutelných výroků, zejména otázky spojené s interpretací (a využitím v procesu 

dokazování) „faktuálně důsledkového vztahu“. I když formulační korektnost je (nebo by měla 

být) zajištěna logickými prostředky, rozhodující zde je reálná (tj. skutečnostní – postihující 

skutkovou podstatu) vazba mezi „skutečnostmi“ vyjádřenými v odpovídajících výrocích. Tyto 

výroky (v logickém smyslu „faktuální“) nejsou „logicky rozhodnutelné“. Stejně jako je i jejich 

„vzájemný vztah“ jednoznačně určen jejich věcným obsahem. „Důsledkový vztah“ lze vyjádřit 

zcela ekvivalentně jako „vztah“ mezi „příčinou“ (tj. jevem „skutkem“) a „důsledkem“ (tj. 

jevem, skutkem, který byl „příčinou“ vyvolán). V mnoha ohledech zde může být při identifikaci 

tohoto typu „důsledkového vztahu“ určitou inspirací klasický model „kauzality“, jak je 

používán v metodologii vědy (se zohledněním jeho specifiky v oblasti společenských věd). Je 

zřejmé, že pro identifikaci vzájemného vztahu „skutků“ (jevů) je nezbytnou podmínkou 

jednoznačná identifikace jejich „časové“ a „prostorové“ vazby. 

V případě „časové“ souvislosti je nezbytné (v případě klasické kauzality), aby „příčina“ časově 

předcházela „důsledku“. Je nutné ale vzít v úvahu, že samotná časová následnost je pouze 

„předpokladem“, nikoliv jednoznačným prokázáním „příčinné souvislosti“ (tj. důsledkového 

vztahu).162 (Je vhodné připomenout Humeovo „post hoc“ neznamená „propter hoc.“). Podobně 

ani „prostorová vazba“ neznamená  automaticky příčinnou souvislost. Pro prokázání 

„důsledkového vztahu“ jsou obě uvedené podmínky „nutné“ (tj. nelze-li kteroukoliv z nich 

prokázat, nelze o „důsledkovém vztahu“ (tj. příčinné souvislosti) uvažovat, nejsou však 

podmínkami dostačujícími. 

Pro věcnou identifikaci faktuálního důsledkového vztahu lze nalézt významnou inspiraci ve 

známých „kánonech“ J. S. Milla.163 Při „dokazování“ důsledkového vztahu je nutno 

transparentně prokázat, (přihlédneme-li ke zmíněným „kánonům“) že bez skutku, který je 

příčinou, nemohl by za žádných okolností „stav“, který je důsledkem, principiálně nastat. 

Současně je nutno prokázat, že žádný z identifikovatelných skutků, splňujících ve vztahu k 

„důsledku“ zmíněné podmínky (tj. časovou a prostorovou koincidenci) nemohl způsobit ani 

podstatně ovlivnit stav, který je důsledkem. Tyto „jiné“ identifikovatelné skutky splňující 

zmíněné „podmínky“ (tj. časovou a prostorovou souvislost), mohou „důsledek“ tj. aktuálně 

identifikovatelnou skutečnost, v různé míře modifikovat, ale nemohou ji, ani její součást, 

                                                           
161 „Normativní věty“ jsou zpravidla součástí „hodnocení“ jak procesu dokazování, tak i jeho výsledku. Ve 

vlastním důkazním postupu se standartně nevyskytují. Můžeme se s nimi setkat při vymezení „důkazních 

prostředků“. 
162 K charakteristice retrodikce a její použitelnosti v oblasti společenských věd viz Ochrana F. Metodologie 

společenských věd. Karolinum, Praha 2014. 
163 Byly publikovány v díle J. S. Milla: System of Logic, Ratiocinative and Inductive z r. 1843. Jejich český 

překlad i s jejich „přeformulací“ s použitím prostředku soudobé symbolické „logiky“ je uvedeno jako příloha 

k této stati. 
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vyvolat. Prokázání faktuálně určitelného důsledkového vztahu je v plném rozsahu záležitosti 

speciálních („forenzních“) věd a jejich metod.164 

Při zjišťování faktuálních důsledkových vztahů se dostáváme k situaci, která je v mnoha 

aspektech analogická s postavením historika – badatele, zejména pokud jde o oblast tzv. 

soudobé historie. Jeho úkolem, tedy smyslem jeho badatelské činnosti je vysvětlit příslušnou 

„současnost“ nebo její součást z události, které jí, je otázkou na kolik bezprostředně, 

„předcházely“. Podobně pro „orgány činné v trestním řízení“ je bezprostředně dostupná 

aktuální smyslově tj. empiricky identifikovatelná skutečnost, která je (ať už logickým nebo 

faktuálním) důsledkem předcházejícího (nebo předcházejících) skutků. Jde tedy v jistém 

smyslu o obrácený myšlenkový postup, než je úvaha, při níž z daných skutků přímo usuzujeme 

na důsledek (závěr). V tomto případě se setkáváme s „aktuálně existujícím stavem skutečností“, 

kterou můžeme, relativně přesně identifikovat, a naším cílem je (prostřednictvím důkazních 

prostředků) zjistit „skutek“ (skutky, posloupnost skutků), kterými byla tato aktuálně existující 

skutečnost způsobena. 

S tímto postupem se setkáváme nejen v oblasti dokazování v právu nebo v historii, ale v řadě 

dalších společenských věd. Smyslem a cílem tohoto postupu je jednoznačně (tj. mimo jakékoliv 

„důvodné pochybnosti“) podat racionální vysvětlení geneze současného stavu z „dokázaných 

skutků“ (a vazeb mezi nimi), které se již v minulosti staly. Podobně jako v případě historie 

přistupujeme tedy k „rekonstrukci“ minulého děje (skutku, posloupnosti skutků) na základě 

informací, které o něm můžeme získat důkazními prostředky. V metodologii společenských 

věd je tento postup označován termínem „retrodikce“. Jestliže v případě právního dokazování 

je všeobecně přijímáno, že důkazní hodnota „rekonstrukce“ je jednoznačná pouze v případě 

„negativního“ výsledku, tj. prokáže-li jednoznačně, že se „skutek“ uvedeným způsobem 

realizovat nemohl, lze uvažovat v případě důsledné retrodikce o značné „důkazní síle“ 

rekonstrukce i v případě pozitivního výsledku. V tomto případě, bylo-li použito identifikace 

důsledkového vztahu (jak logického, tak i faktuálního) a na základě toho byla provedena 

rekonstrukce, pak její pozitivní výsledek vypovídá nejen, že „posloupnost skutků“ jednoznačně 

určujících aktuální věcnou skutečnost, se daným způsobem realizovat mohla, nýbrž umožňuje 

formulovat (a tuto formulaci současně dokazuje), že jiným způsobem se „aktuální věcná 

skutečnost“ realizovat nemohla. Tj. jestli by uvedená posloupnost skutků neproběhla tak jak 

bylo dokázáno, aktuálně identifikovatelná skutečnost by vůbec nenastala. Protože však 

„aktuální skutečnost“ byla mimo jakoukoliv (nejen důvodnou) pochybnost nesporně (smyslově 

empiricky) identifikovaná, musela tedy daná „posloupnost skutků“ proběhnout tak, jak bylo 

důkazním procesem demonstrováno.  

Možnosti využívání analýzy důsledkových vztahů (jak logických, tak zejména faktuálních) 

v oblasti dokazování představují poměrně obsáhlou problematiku, která by si zasloužila 

samostatnou pozornost.  
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PÁCHATELIA KRIMINALITY  MEDZI BLÍZKYMI OSOBAMI 

V POLICAJNÝCH ŠTATISTIKÁCH165 

 
 KVĚTOŇ HOLCR, PETER POLÁK 

 

Abstrakt 
Poznatky aplikačnej kriminalistickej praxe nasvedčujú jednoznačne tomu, že tam, kde existuje 

medzi páchateľmi a obeťami vzťah blízkej osoby, je dokazovanie spravidla sťažené. Štúdia je 

zameraná na zistenie kriminologických ukazovateľoch o tých  páchateľoch kriminality, ktorí sú  

vo vzťahu k obetiam (poškodeným) blízkymi osobami. Ide o závažné údaje o kriminality, ktoré  

kvalitu a efektívnosť dokazovania negatívne ovplyvňujú.  

 

Kľúčové slová 

páchatelia kriminality, obete kriminality, blízke osoby,  páchatelia kriminality ako blízke osoby 

obetí 

 

Abstract 
The knowledge of application forensic practice clearly indicates that where there is a close 

relationship between perpetrators and victims, proof is usually difficult. The study is aimed at 

identifying criminological indicators about those criminals who are related to victims (injured) 

by close relatives. These are serious crime figures that affect the quality and effectiveness of 

evidence. 

 

Key words 
Criminals, Victims of Crime, Close People, Criminals as Close Victims 

 

Úvod 

Poznatky aplikačnej kriminalistickej praxe nasvedčujú jednoznačne tomu, že tam kde existuje 

medzi páchateľmi a obeťami vzťah blízkej osoby, je dokazovanie spravidla sťažené.  Štúdia je 

zameraná na zistenie kriminologických ukazovateľoch o tých  páchateľoch kriminality, ktorí sú  

vo vzťahu k obetiam (poškodeným) blízkymi osobami. Ide o závažné údaje kriminality, ktoré  

kvalitu a efektívnosť dokazovania negatívne ovplyvňujú. V týchto prípadoch potom treba 

hľadať nové postupy dokazovania a využívať zákonné, ale v niektorých prípadoch netradičné 

dôkazné prostriedky166.  

Poznatky o skutočnej kriminalite v Slovenskej republike (rovnako ako v zostávajúcich 

krajinách) majú viac alebo menej pravdepodobnostnú hodnotu. Ich štruktúru tvoria jednak 

údaje o kriminalite evidovanej políciou, súdmi, prokuratúrou, alebo inými inštitúciami ako aj 

údajmi o kriminalite latentnej, ktoré sú získavané výskumami nerovnakej miery 

reprezentatívnosti, úrovne použitého metodologického inštrumentária, odôvodnenosti 

teoretických východísk, interpretácie získaných empirických faktov a pod. 

                                                           
165 Tento príspevok   je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-

0644. 
166 Viz např. BRUNOVÁ, M. Nové přístupy v teorii kriminalistických stop a identifikace v souvislosti 

s dokazováním v trestním řízení, Karlovarská právní revue, č. 2, 2008, s. 1-9, ISSN 1801-2193; BRUNOVÁ, M. 

Vybrané problémy dokazování trestné činnosti s využitím výsledků kriminalistické identifikace. Karlovarská 

právní revue, č. 2, 2007, s. 64-70, ISSN 1801-2193. 
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Korektné prezentácie údajov o kriminalite by teda vždy mali explicitne uvádzať ich zdroje. 

Malo by byť uvedené, že vypovedajú len o neznámej veľkosti časti skutočnej kriminality. 

Uvedené prirodzene platí ešte vo väčšej miere o kriminalite medzi blízkymi osobami, ktorej 

latentná časť je s pravdepodobnosťou hraničiacou takmer  s istotou neporovnateľne vyššia než 

latencie iných druhov  kriminality. 

Z bežne dostupných zdrojov vypovedajúcich o kriminalite medzi blízkymi osobami treba 

jednoznačne uprednostniť oficiálne policajné štatistiky kriminality, ktorých ustálený obsah, 

štruktúru a spôsob vedenia upravuje osobitný predpis.167 Prednosťou policajných štatistík je 

nesporne ich komplexnosť, pravidelnosť ako aj relatívna exaktnosť evidovaných údajov 

o trestných činoch, o ich páchateľoch a obetiach. Isteže aj policajné štatistiky sú zaťažené 

latenciou a uchránené nie sú ani pred možnými nepresnosťami štatistík kriminality. Napriek 

tomu možno predpokladať, a potvrdzujú to aj názory odbornej verejnosti,  že prevažujú  ich 

prednosti nad ich nedostatkami.           

Policajné štatistiky kriminality medzi blízkymi osobami poskytujú pomerne ucelené 

a spoľahlivé kvantitatívne údaje využiteľné na riešenie problémov domáceho násilia, teda 

fenoménu, ktorý už dlhodobo púta pozornosť nie len odbornej, ale nemenej aj širokej laickej 

verejnosti. Problémy domáceho násilia sú predmetom skúmania mnohých výskumných 

projektov, témou vedecko-teoretických podujatí, ale aj početných mediálnych diskusií, ktoré 

do nich neraz vnášajú pojmy hovorového jazyka zaťaženého terminologickou neurčitostí, 

nepresností a nejednoznačností. Domáce násilie býva označovaná ako „kriminalita v rodine“, 

„kriminalita za zatvorenými dverami“, „domáca kriminalita“ a podobne, čo sprevádza aj 

nejednoznačné ponímanie povahy kriminality, jej páchateľov a obetí. Korektné posúdenie 

celkovej kriminality medzi blízkymi osobami teda predpokladá elimináciu (alebo aspoň 

minimalizáciu) terminologickej neurčitosti, nepresnosti a nejednoznačnosti.  

Kriminalitou (v súlade s jej legálnym vymedzením) rozumieme trestnú činnosť.  Kriminalita je 

ako trestná činnosť vykazovaná aj policajnými štatistikami.168 Jej obsahové vymedzenie je 

zhodné s ich vymedzením trestnoprávnym, aj keď začlenenie trestných činov do kategórií 

v policajných štatistikách nie je totožné s ich začlenením do osobitných hláv v Trestnom 

zákone (zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ďalej len „Trestný 

zákon“).169   

Analogický je aj obsahový súlad medzi trestnoprávnym vymedzením páchateľov a obetí 

kriminality a ich evidovaním v policajných štatistikách. V policajných štatistikách je 

vymedzený tento vzťah ako „príbuzenský vzťah páchateľa k poškodenému pri trestnom 

čine“170 a v trestnom práve ako vzťah „medzi blízkymi osobami“.171  

Za blízke osoby blízke (resp. v príbuzenskom vzťahu) sú považovaní príbuzný v priamom 

pokolení (rodičia a ich deti, starí  rodičia a ich vnúčatá), osvojiteľ, osvojenec, súrodenec 

a manžel.  Blízkou osobou sa na účely trestných činov vydierania podľa § 189, znásilnenia 

podľa § 199 ods. 2, sexuálneho násilia podľa § 200 ods. 2, sexuálneho zneužívania podľa § 201 

ods. 2, týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208, nebezpečného vyhrážania podľa § 

360 ods. 2, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a alebo financovania terorizmu podľa § 

                                                           
167 ČÍSELNÍKY A KONTROLNÉ TABUĽKY. Evidenčno-štatistického systému kriminality (EŠSK). Prezídium 

Policajného zboru. Odbor správy informačných systémov polície. Bratislava 2005. 
168 ČÍSELNÍKY A KONTROLNÉ TABUĽKY. Evidenčno-štatistického systému kriminality (EŠSK). Prezídium 

Policajného zboru. Odbor správy informačných systémov polície. Bratislava 2005,  Číselník č. 2, str. 25–30. 
169 Napríklad v prípade hospodárskej (ekonomickej)  kriminality, kedy je časť inak majetkových trestných činov 

štatisticky začlenená do ekonomickej kriminality. Je to v prípadoch , ak je majetkovým trestným činom 

spôsobená škoda inej ako individuálnej osobe. To ale neovplyvňuje obsahové vymedzenia konkrétnych 

trestných činov. 
170 ČÍSELNÍKY A KONTROLNÉ TABUĽKY. Evidenčno-štatistického systému kriminality (EŠSK). Prezídium 

Policajného zboru. Odbor správy informačných systémov polície. Bratislava 2005,  Číselník č. 18, str. 94. 
171 Pozri  § 127 ods. 4 a 5 Trestného zákona . 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20190101#paragraf-189
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20190101#paragraf-199.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20190101#paragraf-200.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20190101#paragraf-201.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20190101#paragraf-201.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20190101#paragraf-208
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20190101#paragraf-360.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20190101#paragraf-360.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20190101#paragraf-360a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20190101#paragraf-419c.odsek-2
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419c ods. 2 rozumie aj bývalý manžel, druh, bývalý druh, rodič spoločného dieťaťa a osoba, 

ktorá je vo vzťahu k nim blízkou osobou podľa odseku 4, ako aj osoba, ktorá s páchateľom žije 

alebo žila v spoločnej domácnosti.  

Blízkosť medzi osobami sa vzťahuje výhradne na ich konkrétny a jednoznačne vymedzený 

príbuzenský status, t.j. ak sú páchateľmi rodičia, potom obeťami sú ich deti a naopak, ak sú 

páchateľmi deti, potom obeťami sú ich rodičia. Analogicky, ak je páchateľom manžel, potom 

obeťou je jeho manželka a naopak, ak je páchateľkou manželka, potom obeťou je jej manžel 

atď.  

Hlavnými komponentmi domáceho násilia sú nesporne práve páchatelia a ich obete. Policajné 

štatistiky vypovedajúce o ich stave, štruktúre a dynamike teda poskytujú pomerne ucelené, 

hodnoverné a v mnohých ohľadoch nenahraditeľné východiská na riešenie teoretických 

a praktických problémov domáceho násilia.      

Páchatelia a obete celkovej kriminality sú v policajných štatistikách vykazované ako páchatelia 

a obete trestných činov násilných, majetkových, mravnostných, ekonomických, ostatných, 

zostávajúcich, ako aj trestných činov proti brannosti a civilnej službe, trestných činov 

vojenských a trestných činov proti republike. Pričom páchatelia trestných činov proti brannosti 

a civilnej službe, trestných činov vojenských a trestných činov proti republike tvoria v priemere 

za roky 2004–2018 len 0,13 % (a za roky 2008-2018 dokonca len 0,06 %)172 zo všetkých 

páchateľov a celkovú kriminalitu teda ovplyvňujú zanedbateľne. A navyše, fyzické obete 

a páchatelia týchto trestných činov medzi blízkymi osobami absentujú celkom a do celkovej 

kriminality ich nezahŕňame.   

Za celkovú kriminalitu teda považujeme súhrn políciou evidovaných trestných činov: 

a) násilných, 

b) majetkových, 

c) mravnostných, 

d) ekonomických, 

e) ostatných 

f) a zostávajúcich.    

 

1   Stav a štruktúra páchateľov celkovej kriminality v Slovenskej republike 

Počet páchateľov celkovej kriminality zaznamenal v sledovanom období badateľný pokles. 

Pričom medzi poklesom počtu všetkých páchateľov a páchateľov celkovej kriminality  medzi 

blízkymi osobami neboli vykázané významnejšie odlišnosti (graf 01). Porovnanie priemerného 

počtu páchateľov za roky 2001–2018 s ich počtom v roku 2018 vykazuje takmer rovnaký 

pokles (o 24,31 % všetkých páchateľov a 22,61 % páchateľoch medzi blízkymi osobami).  

                                                           
172 V roku 2005 bola v Slovenskej republike zrušená povinná vojenská služba. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20190101#paragraf-419c.odsek-2
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(Zdroj: autor) 

 

Podiel páchateľov medzi blízkymi osobami na celkovom počte páchateľov kriminality sa 

pohyboval od minima 14,41 % v roku 2007 do maxima 20,49 % v roku 2014. V sledovanom 

období (od roku 2004 do roku 2018) podiel páchateľov medzi blízkymi osobami  na všetkých 

páchateľoch celkovej kriminality osciloval okolo priemernej hodnoty 17,06 % (graf 02).   

 

 
(Zdroj: autor) 

 

Celkové počty páchateľov kriminality medzi blízkymi osobami výrazne ovplyvňujú počty 

páchateľov trestného činu zanedbania povinnej výživy. Po celé sledované obdobie ich 

početnosť viacnásobne prevyšuje počty páchateľov všetkých zostávajúcich trestných činov.  

V rokoch 2001–2018 tvoril priemerný počet páchateľov trestného činu zanedbania povinnej 

výživy 6 411, zatiaľ čo v rovnakom období priemerný počet páchateľov druhého 

najpočetnejšieho trestného činu podvodu tvoril len 2 533, úmyselného ublíženia na zdraví 

2 532 a počty páchateľov ďalších trestných činov boli ešte menšie. Počet páchateľov trestného 
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činu zanedbania povinnej výživy a ohrozenie mravnej výchovy mládeže na celkovej kriminalite 

a na kriminalite medzi blízkymi osobami znázorňuje graf 03. 

 

 
(Zdroj: autor) 

 

Percentuálne zastúpenie páchateľov trestného činu zanedbania povinnej výživy a trestného činu 

ohrozenie mravnej výchovy mládeže na všetkých páchateľoch celkovej kriminality v SR 

vykazovalo od roku 2012 relatívne ustálené vývojové tendencie. Mierne (o 1,85 %) narástol 

podiel páchateľov TČ ohrozenia mravnej výchovy mládeže (z 3,60 % v roku 2012 na 5,45 % 

v roku 2018) a naopak významnejšie (o 3,42 %) poklesol podiel páchateľov TČ zanedbania 

povinnej výživy (z 13,59 % v roku 2012 na 10,17 % v roku 2018). Zmeny v percentuálnom 

podielu páchateľov uvedených trestných činov na všetkých páchateľoch znázorňuje graf č. 4.   

 

 
(Zdroj: autor) 

 

Počet páchateľov uvažovaných druhov kriminality v Slovenskej republike znázorňuje graf č. 5. 

Už dlhodobo sú najpočetnejší páchatelia majetkovej kriminalita a naopak, najmenší počet 

tvoria páchatelia mravnostnej kriminality.   
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(Zdroj: autor) 

 

Priemerný počet páchateľov uvažovaných druhov kriminality v Slovenskej republike vrátane 

trestného činu zanedbania povinnej výživy a trestného činu ohrozenie mravnej výchovy 

mládeže znázorňuje graf č. 6. 

 

 
(Zdroj: autor) 

 

Priemerný počet páchateľov uvažovaných druhov kriminality v Slovenskej republike bez 

trestného činu zanedbania povinnej výživy a trestného činu ohrozenie mravnej výchovy 

mládeže znázorňuje graf č. 7. 
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(Zdroj: autor) 

 

2   Stav a štruktúra páchateľov celkovej kriminality medzi blízkymi osobami173 

V nasledujúcom opise celkovej kriminality medzi blízkymi osobami používame pojmy 

„celková kriminalita“ a „blízke osoby“ tak, ako boli obsahovo a rozsahovo vymedzené vyššie. 

Vzťah medzi „kriminalitou medzi blízkymi osobami“ a páchateľmi a obeťami „domáceho 

násilia“ tu ponímame ako vzťah obsahu a formy kriminality. Obsahom sú políciou evidované 

trestné činy medzi blízkymi osobami, ktoré môže mať viaceré formy, ako napríklad tradičnú 

formu, formu organizovanej kriminality, ale aj formu domáceho násilia. Pričom obsah (stav, 

štruktúra, úroveň a iné ukazovatele kriminality)  je dynamickejšou stránkou a forma (znaky 

domáceho násilia)  je relatívne ustálenejšou stránkou ich vzťahov.    

Trestné činy súvisiace s kriminalitou medzi blízkymi osobami napĺňajú znaky domáceho násilia 

v rozdielnej miere. Pričom práve najpočetnejšie trestné činy medzi blízkymi osobami, 

konkrétne zanedbanie povinnej výživy a ohrozovanie mravnej výchovy mládeže síce napĺňajú 

znaky domáceho násilia, avšak viac menej sprostredkovane. Počty všetkých páchateľov 

celkovej kriminality v SR a páchateľov kriminality medzi blízkymi osobami (vrátane a bez 

trestných činov zanedbania povinnej výživy [§ 207] a ohrozenia mravnej výchovy mládeže [§ 

211/1]  evidovaných políciou) znázorňuje graf č. 08.   

                                                           
173 Kriminalita medzi blízkymi osobami je políciou systematickejšie evidovaná až od roku 2004. Z tohto dôvodu 

sú v nasledujúcich analýzach kriminality medi blízkymi osobami využívané policajné štatistiky od roku 2004 do 

roku 2018.     
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(Zdroj: autor) 

 

Rozhodujúcu väčšinu páchateľov celkovej kriminality (vrátane zanedbania povinnej výživy 

a ohrozenie mravnej výchovy mládeže) medzi blízkymi osobami tvorili po celé sledované 

obdobie rodičia a ich deti. Ich podiel na všetkých páchateľoch tvoril v priemere 83,49 % (od 

75,00 % ako minima po 89,78 % ako maxima v roku 2013). Druhú najpočetnejšiu skupinu 

páchateľov tvorili manželia s priemerom 9,46 % (od 5,24 % ako minima v roku 2013 do 16,27 

% ako maxima v roku 2004). Menej zastúpení boli druhovia a ich družky ako páchatelia 

celkovej kriminality s priemerom 3,21 % (od 2,06 % ako minima v roku 2011 do 5,58 % ako 

maxima v roku 2017), ďalej súrodenci s priemerom 2,81 % (od 1,98 % ako minima v roku 

2013 do 3,81 % ako maxima v roku 2006) a najmenej početní boli starí rodičia a ich vnúčatá 

ako páchatelia s priemerom 1,02 % (od 0,67 % ako minima v roku 2004 do 1,30 % ako maxima 

v roku 2007).  

Počet páchateľov celkovej kriminality medzi blízkymi osobami od roku 2004 do roku 2018 

postupne klesal z 11 375 v roku 2004 na 7 091 v roku 2018 (t.j. pokles o 37,66 %). Navyše, 

z priemerného počtu 9 341 páchateľov celkovej kriminality medzi blízkymi osobami ich 6 200, 

t.j. 66,37 % napĺňa elementárne znaky domáceho násilia len viac-menej sprostredkovane 

(myslené sú trestné činy zanedbania povinnej výživy a ohrozenia mravnej výchovy mládeže). 

Počty páchateľov celkovej kriminality medzi blízkymi osobami znázorňuje graf č. 09. 
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(Zdroj: autor) 

 

Výrazne početnejší podiel na páchateľoch celkovej kriminality medzi rodičmi a ich deťmi 

mali rodičia a ich najpočetnejším trestným činom bolo najmä zanedbanie povinnej výživy 

5 458 (§ 211/1 TZ) a ohrozenie mravnej výchovy mládeže 886 (§ 207 TZ). A naopak, deti 

spáchali 239 TČ nebezpečného vyhrážania, 167 TČ krádeží v bytoch a 150 TČ krádeží 

motorových vozidiel. K ďalším najpočetnejším páchateľom celkovej kriminality medzi 

manželmi patria manželia a ich najpočetnejším trestným činom bolo nebezpečné vyhrážanie 

(436 páchateľov), týranie blízkej a zverenej osoby (130 páchateľov) a úmyselné ublížení na 

zdraví (73 páchateľov). Najpočetnejšími trestnými činmi páchanými manželkami bol trestný 

čin úmyselné ublížení na zdraví (40 páchateliek) a trestný čin týranie blízkej a zverenej osoby 

(7 páchateliek). Ďalšími najpočetnejšími páchateľmi trestných činov medzi druhmi a ich 

družkami boli druhovia a ich najpočetnejším trestným činom bolo nebezpečné vyhrážanie 

(112 páchateľov), týranie blízkej a zverenej osoby (28 páchateľov) a úmyselné ublížení na 

zdraví (24 páchateľov). Najpočetnejším trestným činom páchaným družkami bolo nebezpečné 

vyhrážanie (16 páchateliek). Najpočetnejšími páchateľmi medzi súrodencami boli bratia a ich 

najpočetnejším trestným činom bolo vyhrážanie (76 páchateľov), úmyselné ublížení na 

zdraví (26 páchateľov), krádeže motorových vozidiel (26 páchateľov) a krádež v byte (25 

páchateľov). A najpočetnejším trestným činom sestier bolo nebezpečné vyhrážanie (8 

páchateliek). Najmenej početní boli páchatelia celkovej kriminality medzi starými rodičmi 

a vnúčatami. Najpočetnejším trestným činom vnúčat boli krádeže v bytoch (23 páchateľov), 

krádeže vlámaním do bytu (12 páchateľov) a nebezpečné vyhrážanie (8 páchateľov). 

Najpočetnejším trestným činom starých rodičov bolo nebezpečné vyhrážanie (3 páchatelia). 

Počty páchateľov celkovej kriminality medzi blízkymi osobami znázorňuje graf č. 10.  
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(Zdroj: autor) 

 

Počty páchateľov celkovej kriminality medzi blízkymi osobami (bez trestného činu zanedbania 

povinnej výživy a ohrozenie mravnej výchovy mládeže) vykazovali po celé sledované obdobie 

(od roku 2004 do roku 2018) s neveľkými fluktuáciami klesajúcu tendenciu. Najvýraznejšie 

poklesol počet manželov ako páchateľov celkovej kriminality medzi blízkymi osobami o 1 294 

(z 1 802v roku 2004 na 508 v roku 2018), počet rodičov a detí ako páchateľov o 765 (z 1 685 

v roku 2004 na 920 v roku 2018), počet súrodencov ako páchateľov o 168 (z 379 v roku 2004 

na 211 v roku 2018) a starých rodičov a vnúčat ako páchateľov o 8 (z 74 v roku 2004 na 66 

v roku 2018). Len mierne narástli počty druhov a družiek ako páchateľov o 10 (z 351 v roku 

2004 na 361 v roku 2018). Počty páchateľov celkovej kriminality medzi blízkymi osobami od 

roku 2004 do roku 2018 znázorňuje graf č. 11. 

 

 
(Zdroj: autor) 

 

Počty páchateľov celkovej kriminality medzi blízkymi osobami (bez trestného činu zanedbania 

povinnej výživy a ohrozenie mravnej výchovy mládeže) zaznamenali od roku 2004 do roku 2018 
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najvýznamnejší nárast medzi druhmi a družkami (o 11,31 %), medzi súrodencami (o 9,78 

%), medzi rodičmi a deťmi (o 9,29 %) a len mierne medzi starými rodičmi a vnúčatami (o 

1,47 %). Pomerne významný pokles zaznamenali len páchatelia medzi manželmi (o 17,41 %). 

Porovnanie pomerného zastúpenia páchateľov celkovej kriminality medzi blízkymi osobami 

v rokoch 2004 a 2018 znázorňuje graf č. 12. 

 

 
(Zdroj: autor) 

 

3   Páchatelia vybraných druhov kriminality medzi blízkymi osobami 

Požadovaný rozsah štúdie nedovoľuje podrobnejšie analyzovať všetky spomenuté druhy 

celkovej kriminality. Ďalej teda bude podrobnejší opis venovaný len vybraným druhom, 

kriminalite násilnej a majetkovej, ako druhom s najpočetnejšími páchateľmi kriminality 

medzi blízkymi osobami a kriminalite mravnostnej, ktorá (pri porovnaní so zvyšnými druhmi 

kriminality) najbezprostrednejšie korešponduje s problematikou  domáceho násilia.          

 

3.1 Páchatelia násilnej kriminality medzi blízkymi osobami 

Páchatelia násilnej kriminality tvorili jednak najpočetnejšiu skupinu páchateľov kriminality 

medzi blízkymi osobami a súčasne aj páchateľov, ktorých percentuálny podiel tvorili takmer 

štvrtinu (23,40 %) na všetkých páchateľoch násilnej kriminality v Slovenskej republike (graf č. 

13).  
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(Zdroj: autor) 

 

Najpočetnejšími páchateľmi násilnej kriminality medzi blízkymi osobami boli páchatelia 

trestného činu nebezpečného vyhrážania, ktorých podiel na všetkých páchateľoch násilných 

trestných činoch medzi blízkymi osobami tvoril v priemere 63,36 % (minimum 59,811 % 

v roku 2013 a maximum 68,00 % v roku 2016). Druhou najpočetnejšou skupinou páchateľov 

medzi blízkymi osobami boli páchatelia trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, 

ktorých priemerný podiel na všetkých páchateľoch medzi blízkymi osobami tvoril 14,01 % 

(minimum 10,60 % v roku 2010 a maximum 20,13 % v roku 2004). Len mierne nižší podiel 

(12,41 %) tvorili páchatelia trestného činu úmyselného ublíženia na zdraví (minimum 8,51 

% v roku 2017 a maximum 16,05 % v roku 2012). Viacnásobne nižší podiel (4,17 %) tvorili 

páchatelia trestného činu vydierania (minimum 2,26 % v roku 2014 a maximum 5,56 % v roku 

2008) ako aj páchateľov vrážd, ktorý tvoril len 1,22 %  zo všetkých páchateľov násilných 

trestných činov medzi blízkymi osobami (minimum 0,65 % v roku 2015 a maximum 2,33 % 

v roku 2010). 

Počty páchateľov násilných trestných činov medzi blízkymi osobami klesli z 3 114 v roku 2004 

na 1 288 v roku 2018 (t.j. pokles o 58,64 %). Pričom najvýraznejší pokles zaznamenali 

páchatelia trestného činu úmyselného ublíženia na zdraví z 365 v roku 2004 na 116 v roku 

2018 (pokles o 68,22 %), páchatelia trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby z 627 

v roku 2004 na 203 v roku 2018 (pokles o 67,62 %), páchatelia trestného činu nebezpečného 

vyhrážania z 1 877 v roku 2004 na 837 v roku 2018 (pokles o 55,41 %), páchatelia trestného 

činu vydierania zo 110-ti v roku 2004 na 50 v roku 2018 (pokles o 54,55 %) a páchateľov 

vrážd z 31 v roku 2004 na 17 v roku 2018 (pokles o 45,16 %). 

Páchatelia vrážd ako nesporne najzávažnejších trestných činov sa síce podieľali na páchateľoch 

násilnej kriminalite medzi blízkymi osobami len nepatrne, avšak podiel páchateľov vrážd medzi 

blízkymi osobami tvoril až 23,00 % zo všetkých páchateľoch vrážd v Slovenskej republike 

(pohyboval sa od minima 14,00 % v roku 2015 do maxima 39,74 % v roku 2010).  

Najpočetnejšími páchateľmi násilnej kriminality medzi blízkymi osobami boli manželia, 

ktorých podiel na všetkých páchateľoch násilnej kriminality medzi blízkymi osobami tvoril 

v priemere 43,91 % (pohyboval sa od 34,70 % ako minima v roku 2018 do 52,38 % ako 

maxima v roku 2004).  Druhou najpočetnejšou skupinou páchateľov boli rodičia a ich deti, 

ktorých podiel na všetkých páchateľoch násilnej kriminality medzi blízkymi osobami tvoril 

v priemere 32,89 % (pohyboval sa od 28,32 % ako minima v roku 2007 do 36,97 % ako 

maxima v roku 2015). Rodičia s deťmi a manželia tak tvorili viac než tri štvrtiny (76,81 %) 
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zo všetkých páchateľov násilnej kriminality medzi blízkymi osobami. Treťou najpočetnejšou 

skupinou páchateľov násilnej kriminality medzi príbuznými osobami boli druhovia a ich 

družky. Ich podiel tvoril v priemere 13,92 % zo všetkých páchateľov násilnej kriminality 

(pohyboval sa od 8,80 % ako  minima v roku 2004 do 22,60 % ako maxima v roku 2017). Podiel 

súrodencov ako páchateľov násilnej kriminality medzi blízkymi osobami tvoril 7,96 % 

(pohyboval sa od 7,11 % ako minima v roku 2005 do 8,80 % ako maxima v roku 2014) a podiel 

starých rodičov a ich vnúčat tvoril len 1,31 % (pohyboval sa 0,67 % ako minima v roku 2004 

do 2,21 % ako maxima v roku 2011. Priemerné počty páchateľov násilnej kriminality medzi 

blízkymi osobami znázorňuje graf č. 14. 

 

 
(Zdroj: autor) 

 

Nápadnú asymetriu vykazovali počty páchateľov kriminality tvoriacich súvzťažné časti 

vymedzených dvojíc  (rodičia a deti, manželia, druhovia a družky, súrodenci a starí rodičia a ich 

vnúčatá). Na násilnej kriminalite medzi blízkymi osobami sa 43,91 % podieľali manželské 

dvojice, pričom manželia tvorili 40,23 % a manželky len 3,69 %, rodičia a ich deti tvorili 

32,89 % násilnej kriminality medzi blízkymi osobami a z nich tvorili deti 22,61 % a rodičia 

10,28 %, na násilnej kriminalite medzi druhmi a družkami z 13,92 % tvorili druhovia 12,04 

% a len 1,88 % tvorili družky, na násilnej kriminalite medzi súrodencami z 7,96 % tvorili 

bratia 7,21 % a sestry len 0,75 % a nakoniec na násilnej kriminalite medzi starými rodičmi 

a vnúčatami z 1,31 % tvorili vnúčatá 1,06 % a starí rodičia len 0,25 %. Počty páchateľov 

násilnej kriminality medzi blízkymi osobami znázorňuje graf č. 15.  
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(Zdroj: autor) 

 

Pomerne ustálený bol podiel súrodencov a starých rodičov a ich vnúčat ako páchateľov na 

všetkých páchateľoch násilnej kriminality medzi blízkymi osobami. Podiel súrodencov 

poklesol o 0,02 % (z 7,55 % v roku 2004 na 7,53 % v roku 2018) a podiel starých rodičov 

a ich vnúčat vzrástol o 0,72 % (z 0,67 % v roku 2004 na 1,40 % v roku 2018). Významne (o 

17,67 %) však poklesol podiel manželov ako páchateľov násilnej kriminality medzi blízkymi 

osobami (z 52,38 % v roku 2004 na 34,70 % v roku 2018) a naopak, významnejšie (o 12,55 %) 

sa zvýšil podiel druhov a družiek ako páchateľov (z 8,80 % v roku 2004 na 21,35 % v roku 

2018). Mierne (o 4,41 %) sa zvýšilo zastúpenie rodičov a ich detí ako páchateľov (z 30,60 % 

v roku 2004 na 35,02 v roku 2018). Ich podiel na všetkých páchateľoch násilnej kriminality 

medzi blízkymi osobami znázorňuje graf č. 16. 

 

 
(Zdroj: autor) 
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3.2 Páchatelia majetkovej kriminality medzi blízkymi osobami 

Počty páchateľov majetkovej kriminality medzi blízkymi osobami boli viac než dvakrát nižšie 

než počty páchateľov násilnej kriminality a navyše, tvorili len 4,85 % zo všetkých páchateľov 

majetkovej kriminality v Slovenskej republike evidovanej políciou, teda približne päťkrát 

menej než násilnej kriminality (graf č 17). 

 

 
(Zdroj: autor) 

 

Najpočetnejšími majetkovými trestnými činmi medzi blízkymi osobami boli krádeže 

v  bytoch, ktoré tvorili 33,76 % zo všetkých páchateľov majetkových trestných činov medzi 

blízkymi osobami. Druhým najpočetnejším majetkovým trestným činov medzi blízkymi 

osobami boli krádeže motorových vozidiel, ktorých podiel na celkovej majetkovej kriminalite 

medzi blízkymi osobami tvoril 29,32 % a trestný čin krádeže vlámania do bytov tvoril 9,06 

%. Len 3,72 % tvorili páchatelia vreckových krádeží. 

Počty páchateľov majetkových trestných činov medzi blízkymi osobami klesli z 815 v roku 

2004 na 523 v roku 2018 (t.j. pokles o 35,83 %). Pričom najvýraznejší pokles zaznamenali 

páchatelia trestného činu krádeží v bytoch z 334 v roku 2004 na 154 v roku 2018 (pokles 

o 53,89 %) a páchatelia krádeží vlámaním do bytov  z 85 v roku 2004 na 40 v roku 2018 

(pokles o 52,94 %). Menej významne poklesli páchatelia krádeží motorových vozidiel z 205 

v roku 2004 na 178 v roku 2018 (pokles o 13,17 %). A naopak zvýšil sa počet páchateľov 

vreckových krádeží medzi blízkymi osobami z 16 v roku 2004 na 22 v roku 2018 (nárast 

o 37,50 %).  

Najpočetnejšou skupinou páchateľov majetkovej kriminality medzi blízkymi osobami boli 

rodičia a ich deti, ktorých podiel na všetkých páchateľoch majetkovej kriminality tvoril 

v priemere 69,58 % (pohyboval sa od 64,05 % ako minima v roku 2018 do 72,86 % ako 

maxima v roku 2013).  Druhou najpočetnejšou skupinou páchateľov boli súrodenci, ktorých 

podiel na všetkých páchateľoch majetkovej kriminality medzi blízkymi osobami tvoril 

v priemere 12,81 % (pohyboval sa od 10,24 % ako minima v roku 2014 do 17,02 % ako 

maxima v roku 2018). Treťou najpočetnejšou skupinou páchateľov majetkovej kriminality 

medzi príbuznými osobami boli starí rodičia a ich vnúčatá. Ich podiel tvoril v priemere 8,32 

% zo všetkých páchateľov majetkovej kriminality (pohyboval sa od 5,82 % ako  minima v roku 

2004 do 11,17 % ako maxima v roku 2018). Podiel druhov a ich družiek  tvoril v priemere 

5,91 % (pohyboval sa od 4,11 % ako minima v roku 2008 do 9,10 % ako maxima v roku 2016) 

a nakoniec podiel manželov a manželiek tvoril 3,37 % (pohyboval sa od 1,33 % ako minima 
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v roku 2014 do 5,28 % ako maxima v roku 2004). Počty páchateľov majetkových trestných 

činov medzi blízkymi osobami znázorňuje graf č. 18.  

 

 
(Zdroj: autor) 

 

Nápadnú asymetriu vykazovali súčasti tvoriace súvzťažné dvojice páchateľov majetkovej 

kriminality medzi blízkymi osobami. Zo 69,58 % rodičov a ich detí ako páchateľov majetkovej 

kriminality medzi blízkymi osobami ich 62,51 % tvorili deti a len 7,08 % tvorili rodičia.  

Z 12,81 % súrodencov ako páchateľov majetkovej kriminality tvorili 11,86 % bratia a 0,95 

% sestry. Z 8,32 % starých rodičov a vnúčat  ako páchateľov majetkovej kriminality tvorili 

7,83 % vnúčatá a 0,49 % starí rodičia. Z 5,91 % druhov a družiek ako páchateľov 

majetkovej kriminality tvorili 4,44 % druhovia a 1,47 % družky. Z 3,37 % manželských 

dvojíc ako páchateľov majetkovej kriminality tvorili 2,44 % manželia  a 0,94 % manželky. 

Počty páchateľov majetkovej kriminality medzi blízkymi osobami znázorňuje graf č. 19. 

 

 
(Zdroj: autor) 
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Percentuálne zastúpenie súvzťažných dvojíc na majetkovej kriminalite medzi blízkymi 

osobami bolo relatívne ustálené.  Mierne vzostupný trend vykazoval percentuálny podiel 

súrodencov ako páchateľov majetkovej kriminality medzi blízkymi osobami, ktorý vzrástol 

o 4,75 % (z 12,27 % v roku 2004 na 17,02 % v roku 2018), porovnateľne vzrástol aj podiel 

druhov ako družiek o 4,32 % (z 4,66 % v roku 2004 na 8,99 % v roku 2018) a najmenej 

narástol podiel starých rodičov a vnúčat o 0,61 % (z 5,89 % v roku 2004 na 6,50 % v roku 

2018). Naopak o 7,85 % poklesol podiel rodičov a detí ako páchateľov majetkovej kriminality 

medzi blízkymi osobami (zo 71,90 % v roku 2004 na 64,05 % v roku 2018) ako aj počet 

manželských dvojíc ako páchateľov  o 1,83 %  (zo 5,28 % v roku 2004 na 3,44 % v roku 2018). 

Percentuálny podiel uvedených súvzťažných dvojíc páchateľov majetkovej kriminality na 

všetkých páchateľoch majetkovej kriminality medzi blízkymi osobami znázorňuje graf č. 20. 

 

 
(Zdroj: autor) 

 

3.3 Páchatelia mravnostnej kriminality medzi blízkymi osobami 

Páchatelia mravnostnej kriminality tvorili jednak najmenej početnú skupinu páchateľov 

kriminality medzi blízkymi osobami a súčasne aj páchateľov s veľmi nízkym podielom (7,44 

%) na všetkých páchateľoch mravnostnej kriminality v Slovenskej republike kriminality (graf 

č 21).  
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(Zdroj: autor) 

 

Najpočetnejšími páchateľmi mravnostnej kriminality medzi blízkymi osobami boli páchatelia 

znásilnenia, ktorých podiel na všetkých páchateľoch mravnostných trestných činoch medzi 

blízkymi osobami tvoril v priemere 40,56 % (minimum 20,00 % v roku 2012 a maximum 58,70 

% v roku 2005). Druhou najpočetnejšou skupinou boli páchatelia sexuálneho násilia 

ostatných osôb, ktorých podiel na všetkých páchateľoch mravnostnej kriminality medzi 

blízkymi osobami bol veľmi kolísavý, tvoril v priemere 17,52 % (minimum 7,14 % v roku 2003 

a maximum 45,45 % v roku 2014). Približne rovnako boli zastúpení páchatelia sexuálneho 

zneužívania zverenej osoby, ktorých priemerný podiel tvoril 15,35 % (minimum 3,03 % 

v roku 2014 a maximum 26,67 % v roku 2012). Najmenej zastúpení boli páchatelia sexuálneho 

násilia, ktorých priemerný podiel tvoril 15,15 % (minimum 6,06 % v roku 2014 a maximum 

28,21 % v roku 2008). 

Počty páchateľov mravnostných trestných činov medzi blízkymi osobami klesli z 90-tich 

v roku 2004 na 56 v roku 2018 (t.j. pokles o 37,78 %). Pričom najvýraznejší pokles zaznamenali 

páchatelia trestného činu znásilnenia zo 48 v roku 2004 na 12 v roku 2018 (pokles o 300,00 

%) a páchatelia sexuálne zneužívanie zverenej osoby  z 15 v roku 2004 na 8 v roku 2018 

(pokles o 87,12 %). Naopak nárast zaznamenali počty páchateľov sexuálneho zneužívania 

ostatných osôb zo 7-mi v roku 2004 na 12 v roku 2018 (nárast o 41,67 %) a menej výrazne 

narástli počty páchateľov sexuálneho násilia medzi blízkymi osobami z 12-ti v roku 2004 na 

14 v roku 2018 (nárast o 14,29 %).  

Najpočetnejšou súvzťažnou dvojicou páchateľov mravnostnej kriminality medzi blízkymi 

osobami boli rodičia a ich deti, ktorých podiel na všetkých páchateľoch mravnostnej 

kriminality tvoril v priemere 42,66 % (pohyboval sa od 28,00 % ako minima v roku 2018 do 

48,57 % ako maxima v roku 2013).  Druhou najpočetnejšou súvzťažnou dvojicou páchateľov 

boli manželské dvojice, ktorých podiel na všetkých páchateľoch mravnostnej kriminality 

medzi blízkymi osobami tvoril 27,00 % (pohyboval sa od 10,00 % ako minima v roku 2012 do 

44,44 % ako maxima v roku 2007). Približne rovnakú súvzťažnú dvojicu páchateľov tvorili 

súrodenci, ktorých podiel tvoril 14,91 % (pohyboval sa od 1,67 % ako minima v roku 2006 do 

35,29 % ako maxima v roku 2016) a druhovia a družky, ktorých podiel tvoril 14,26 % 

(pohyboval sa od 8,82 % ako minima v roku 2016 do 28,21 % ako maxima v roku 2008). Podiel 

starých rodičov a ich vnúčat ako páchateľov mravnostnej kriminality tvoril len 1,16 % zo 

všetkých páchateľov mravnostnej kriminality medzi blízkymi osobami (pohyboval sa od 0,00 
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% ako minima v rokoch 2001-2002 a 20015-2018 do 3,57 % ako maxima v roku 2003). Počty 

páchateľov mravnostnej kriminality medzi blízkymi osobami znázorňuje graf. 22. 

 

 
(Zdroj: autor) 

 

Podiel súčastí tvoriacich súvzťažné dvojice páchateľov mravnostnej kriminality medzi 

blízkymi osobami vykazovali nápadné rozdiely. Zo 41,94 % rodičov a ich detí ako páchateľov 

majetkovej kriminality medzi blízkymi osobami ich 37,88 % tvorili rodičia  a len 4,06 % 

tvorili deti a z 27,00 % medzi manželskými dvojicami ich 25,43 % tvorili manželia a len 

1,54 % tvorili manželky. Zo 14,91 % súrodencov ako páchateľov ich tvorili 13,53 % bratia 

a 1,37 % sestry, zo 14,26 % druhov a družiek ich 12,44 % tvorili druhovia a 1,82 % tvorili 

družky. Len 1,16 % páchateľov tvorila súvzťažná dvojica starých rodičov a ich vnúčat, 

z ktorých starí rodičia tvorili 0,86 % páchateľov a vnúčatá tvorili a 0,30 %. Počty páchateľov 

mravnostnej kriminality medzi blízkymi osobami znázorňuje graf č. 23.   

 

 
(Zdroj: autor) 
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Podiel súvzťažných dvojíc páchateľov na všetkých páchateľoch mravnostnej kriminality bol 

značne kolísavý. Najvýznamnejšie vzrástol podiel starých rodičov a vnúčat, ktorý vzrástol 

o 9,60 % (z 1,11 % v roku 2004 na 10,71 % v roku 2018). Podobne vzrástol aj podiel rodičov 

a ich detí ako páchateľov mravnostnej kriminality, ktorý sa zvýšil o 8,85 % (z 32,22 % v roku 

2004 na 41,07 % v roku 2018). Menej významne sa zvýšil podiel  druhov a družiek  ako 

páchateľov mravnostnej kriminality, ktorý vzrástol o 4,52 %  (zo 13,33 % v roku 2004 na 

17,86 % v roku 2018). Podobne o 3,61 % vzrástol podiel súrodencov ako páchateľov 

mravnostnej kriminality (z 8,89 % v roku 2004 na 12,50 % v roku 2018). Relatívne dramaticky 

poklesol podiel manželských dvojíc ako páchateľov mravnostnej kriminality, ktorý sa znížil 

o 26,59 % (z 44,44 % v roku 2004 na 17,86 %v roku 2018). Percentuálny podiel súvzťažných 

dvojíc páchateľov mravnostnej kriminality medzi blízkymi osobami na všetkých páchateľoch 

mravnostnej kriminality medzi blízkymi osobami znázorňuje graf č. 24. (Nápadné výkyvy 

medziročných rozdielov percentuálnych podielov súvzťažných dvojíc na mravnostnej 

kriminalite medzi blízkymi osobami sú spôsobené veľmi malou početnosťou evidovaných 

páchateľov mravnostných trestných činov [od 27 v roku 2015 do 92 v roku 2005]. Percentuálny 

podiel len jedného páchatelia na všetkých páchateľoch mravnostnej kriminality medzi blízkymi 

osobami sa teda pohyboval od 1,11 % do 3,70 %.)       

     

 
(Zdroj: autor) 

 

Záver 

Kriminalita medzi blízkymi osobami evidovaná políciou nesporne vypovedá len o  známej časti 

skutočnej kriminality. O rozsahu jej latentnej časti spravidla vypovedajú kvalifikované odhady, 

ale najmä síce menej časté, ale zato hodnotnejšie výstupy osobitných výskumných projektov.174 

Je vysoko pravdepodobné, že práve kriminalita medzi blízkymi osobami je latenciou zaťažená 

viac než kriminalita zvyšná. Okrem obvyklých faktorov vyvolávajúcich a posilňujúcich 

latenciu kriminality všeobecne  je kriminalita medzi blízkymi osobami veľmi často zaťažená 

ďalšími, osobitnými faktormi.  

                                                           
174 Podrobnejšie poznatky o miere latencie vybraných druhov kriminality a o osobitných faktoroch vplývajúcich 

na etiológiu a fenomenológiu latentnej kriminality poskytujú výstupy výskumného projektu zverejnené v 

publikácii: Košecká, D. a kol.: Monitoring latentnej kriminality a viktimologickej situácie na Slovensku. 

Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 332 strán.. 

24. Páchateia mravnostnej kriminality medzi blízkymi osobami (v %)
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Napriek tomu považujeme údaje o kriminalite medzi blízkymi osobami evidované políciou 

za pomerne ucelené štatistické podklady, ktoré vypovedajú jednak o vývinových tendenciách 

a trendoch jej komponentov a stránok ale podobne aj o jej stave a štruktúre. 

Štúdia má výhradne deskriptívnu povahu, nepretenduje na korektné interpretácie štatistických 

údajov a tým menej na ich (kauzálne, funkčné a iné) explanácie. Jej poslanie je neporovnateľne 

skromnejšie, poskytnúť políciou evidované kvantitatívne ukazovatele stavu, štruktúry 

a dynamiky celkovej, násilnej, majetkovej a mravnostnej kriminality medzi blízkymi osobami 

v Slovenskej republike. Tieto kriminologické údaje sú zároveň využiteľné v procese 

dokazovania trestnej činnosti s týmto osobitným prvkom – teda vzťahom blízkej osoby medzi 

páchateľom a obeťou trestného činu.               
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ZJEVNÁ NEOPATRNOST A TRESTNÝ ČIN PODVODU 

 
JIŘÍ HRUŠKA 

 

Abstrakt 

Autor se v předkládaném příspěvku zabývá situacemi, s nimiž se nezřídka setkává policejní 

orgán, ale i další orgány činné v trestním řízení ve své praxi, a které jsou příznačné zjevnou 

neopatrností a naivitou poškozených osob, neboť tyto si za škodu, jež jim byla způsobena 

jednáním pachatele, do značné míry mohou samy. V přípěvku jsou nastíněny některé 

z možností, které lze využít v rámci právní kvalifikace skutku, konkrétně se jedná o určení 

rozhodného momentu (strong-minded moment) a koncept zjevné neopatrnosti, které se mohl 

poškozený snadno vyvarovat. Jejich účelem je náležité posouzení role poškozeného na 

spáchaném trestném činu, resp. jaký byl jeho podíl na dokonání trestného činu.   

 

Klíčová slova 

Podvod, zjevná neopatrnost, trestný čin, společenská škodlivost, omyl, vigilantibus iura  

 

Abstract 

In this paper, the author deals with situations that are often encountered by the police authority, 

but also by other law enforcement authorities in their practice, and which are characterized by 

the obvious carelessness and naivety of the injured persons, as they are responsible for the 

damage caused to them offenders, largely they can themselves. The article outlines some of the 

possibilities that can be used in the legal classification of a deed, namely the determination of 

a strong-minded moment and the concept of obvious carelessness that the injured party could 

easily have avoided. Their purpose is to properly assess the role of the victim in the committed 

crime, respectively. what his share of the crime was. 

 

Key words 

Fraud, obvious carelessness, crime, social harmfulness, error, vigilantibus iura  

 

Úvod 

Autora přiměly k napsání předkládaného příspěvku souborné poznatky z jeho praxe, v níž se 

opakovaně setkal s absurdním jednáním poškozených osob, které bylo zcela v rozporu 

s elementárními znalostmi z oblasti ekonomické (finanční) gramotnosti. 

V jednotlivých případech totiž zcela absentovala jakákoliv obezřetnost ze strany poškozených 

osob, čímž byla značně ulehčena úloha pachatelů snažících se o dokonání trestného činu 

podvodu podle § 209 TZ. 

V souvislosti s případy, jimž se bude autor blíže věnovat v dalších částech svého příspěvku, lze 

mnohdy konstatovat, že poškozená osoba buď vůbec nebyla ze strany pachatele uvedena 

v omyl, nebo navození (vyvolání) omylu u takové osoby již postupem času vyprchalo (nadále 

již tato osoba ve stavu navozeného omylem nejedná). V návaznosti na uvedené se objevují 

logické úvahy, zda se tedy vůbec ještě může jednat o trestný čin, a to zejména v souvislosti se 

zásadou subsidiarity trestní represe a nedostatkem společenské škodlivosti. V takových 

situacích lze sice spatřovat naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu, avšak 

vzhledem k nestandardnímu a současně neobezřetnému jednání poškozených osob je nezbytné 

v průběhu skutkového děje, pro něž je typický trvající charakter, učinil ze strany orgánu činných 

v trestním řízení (především policejního orgánu) rozhodnutí o tom, že byl trestný čin podvodu 

již ukončen. Takový okamžik lze z pohledu teorie označit jako rozhodný moment (strong-

minded moment), jenž má vliv na stanovení rozsahu trestní odpovědnosti. Po překročení 

zmíněné hranice poškozeným již nadále není možné uvažovat o kontinuitě stavu, do nějž byl 
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poškozený uveden v důsledku omylu ze strany pachatele trestného činu, jelikož poškozený si 

v této situaci již musel být v kontextu okolností daného případu plně vědom toho, že pachatel 

je nesolventním partnerem v obchodním styku a tudíž není na místě mu pod záminkou 

jakýchkoli dalších jím prezentovaných legend nadále poskytovat finanční prostředky, bez toho 

aniž by mu byly předchozí zápůjčky finančních prostředků pachatelem buď navráceny, nebo 

mu bylo alespoň poskytnuto adekvátní protiplnění.  

Z retrospektivního pohledu lze konstatovat, že postoj soudů a zřejmě i dalších orgánů činných 

v trestním řízení byl k dané problematice oproti dnešku výrazně odlišný, domnívám se, že tomu 

tak bylo zejména proto, že ve společnosti byl značný kontrast mezi životem na venkově a 

městským životem, což se zcela jistě projevovalo i v dosažené úrovni vzdělání u obyvatel těchto 

rozdílných sociálních prostředí. Podobně tomu bylo zřejmě i v případě míry důvěřivosti mezi 

lidmi s tím, že lze předpokládat, že vyšší míra byla příznačná pro obyvatele vesnic. 

Výše nastíněný názor autora do jisté míry koreluje i s rozhodnutím soudu Zm II 242/1927, podle 

něhož obvyklost „vychvalování“ nabízeného zboží, jímž jest pouhé, třebas i důtklivé 

upozorňování na jeho skutečné přednosti a výhody, není překážkou, by nebylo takové jednání 

posuzováno z hlediska trestního zákazu, jehož skutkové předpoklady se naplnily (§ 197 tr. zák.), 

jde-li o vědomé a k majetkovému poškození kupujících čelící jich klamání, záležející v tom, že 

byly přikládány „nabízenému zboží“ vlastnosti, kterých nemá.  

Měla-li přednesená nepravda zamýšlený účinek a uvedla druhou osobu skutečně v omyl, tj. 

vzbudila v ní s objektivní pravdou se neshodující představy o jakosti nebo mnohosti plnění, 

nabízeného smluvníkem za plnění vyžadované navzájem od klamaného, z kterýžto představ 

klamaný pak vycházel, ku své škodě se rozhoduje, je tím otázka způsobilosti použitého 

prostředku k oklamání a tudíž náležitost lstivosti (jednání nebo předstírání) pro konkrétní 

případ vyřešena skutečným během událostí.  

Náležitost „lstivosti“ není naplněna každou, jakoukoli nepravdou o sobě, nýbrž vyžaduje, by 

mohla vyvolati v osobě klamaného omyl, při čemž se i na straně klamaného předpokládá 

činnost nejen vnímací, nýbrž i usuzovací. 

Předmětné rozhodnutí soudu se týkalo skutku, jenž spočíval ve slibu Rudolfa N., který učinil 

vůči Antonii B., že výherní losy, které jí nabízel a které si dotyčná s manželem od něj následně 

koupili, do Vánoc jistě vyhrají. Z důvodu předjímané výhry měly být takto Antonii B. a jejímu 

manželovi navráceny finanční prostředky, které byly předtím použity na samotný nákup 

zmíněných losů.  

Významná v této souvislosti je skutečnost, že soud spatřil v daném případě naplnění znaku 

lstivosti navzdory tomu, že každý člověk průměrného rozumu by si měl být vědom toho, že 

výhra v takové loterii je pouze věcí náhody.  

Antonie B. i její manžel byli shledáni plně svéprávnými. Soudem bylo dále zjištěno, že 

jmenovaná spolu se svým manželem dokonce četli prospekt obsahující loterijní pravidla, načež 

tak měli možnost snadno zjistit, jestli skutečnosti uváděné Rudolfem N. v podobě výše 

zmíněného slibu se zakládají na pravdě. 

Uvedení manželů v omyl Rudolfem N. spočívalo dle vyjádření soudu v tom, že „nabízenému 

zboží“ byly přisuzovány vlastnosti, které zboží ve skutečnosti nemělo. V rámci soudního 

jednání bylo zjištěno, že nepravdivé skutečnosti uváděné Rudolfem N. způsobily jím zamýšlený 

následek a došlo tak k uvedení manželů v omyl. Soud dále konstatoval, že tímto byla 

zodpovězena otázka způsobilosti použitého prostředku k oklamání jmenovaných, čímž došlo 

k naplnění znaku lstivosti. 

Domnívám se, že obdobný postoj soudů je v současné době ve vztahu k možnosti spáchání 

trestného činu podvodu spíše na ústupu (je nepravděpodobný), a to právě s poukazem na 

značnou naivitu poškozených. 
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1 Společenská škodlivost jako materiální korektiv trestného činu 

Pojem společenské škodlivosti není legálně vymezen, ale lze konstatovat, že se jedná o 

celkovou způsobilost trestného činu porušit nebo ohrozit zájmy chráněné trestním zákonem. 

Podle dřívější trestněprávní úpravy (trestní zákon č. 140/1961 Sb.) byla ekvivalentem tohoto 

pojmu společenská nebezpečnost, přičemž kritéria pro její určování byla uvedena v § 3 odst. 4 

zmíněného trestního zákona. Oproti současné trestněprávní úpravě se navíc přímo jednalo o 

znak trestného činu (materiální podmínka trestní odpovědnosti), který musel být naplněn spolu 

s formálními znaky (obecnými a typovými). V té době byl trestný čin vystavěn na tzv. 

materiálně-formálním pojetí. V souvislosti s rekodifikací trestního práva hmotného, která 

spočívala především v přijetí současného trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., došlo k odlišnému 

náhledu na vymezení pojmu trestného činu, jenž je dán již naplněním jeho formálních 

(zákonných) znaků. V této souvislosti je proto zdůrazňováno formální pojetí trestného činu 

(požadavek naplnění obecných a typových znaků trestného činu), což vyplývá i z důvodové 

zprávy k trestnímu zákoníku. Pojem společenské nebezpečnosti byl údajně podle vyjádření 

zákonodárce v zmíněné důvodové zprávě nahrazen přesnějším výrazem společenské 

škodlivosti, která naopak není přímo znakem trestného činu, ale sehrává svou roli především 

při interpretaci ustanovení obsažených ve zvláštní části trestního zákoníku. Jinými slovy je 

využívána při řešení zejména sporných případů, za něž lze zejména považovat situace, kdy není 

zjevné, zda došlo k naplnění formálních (typových) znaků skutkové podstaty konkrétního 

trestného činu, a to z toho důvodu, že zákonodárce užil při vymezení znaků objektivní stránky 

skutkové podstaty trestného činu nejednoznačné, jasně neohraničené pojmy (výrazy). Jako 

příklad může posloužit trestný čin výtržnictví podle § 358 TZ, který v odst. 1 operuje s pojmem 

„hrubá neslušnost“. Takových případů je však možné v trestním zákoníku naleznout více. 

Podobného využití nalezla společenská škodlivost jakožto interpretační pravidlo i ve vztahu 

k tzv. bagatelním činům, které ač se na první pohled jeví jako trestné činy, není jejich postih 

prostředky trestního práva na místě, neboť se jedná o jednání méně společensky škodlivé, a to 

zejména v podobě přestupků. 

Pro dovození kritérií společenské škodlivosti, jež je třeba zohlednit v případech, kdy je na místě 

posoudit, zda je dané protiprávní jednání společensky škodlivé ve smyslu § 12 odst. 2 TZ, 

jinými slovy, zda se jedná o trestný čin, byl využit teleologický výklad. Z toho důvodu, že 

kritéria pro určování společenské škodlivosti v trestním zákoníku absentují, odkazuje se na text 

důvodové zprávy k trestnímu zákoníku, v níž je uvedeno, že společenská škodlivost je 

dovozována na základě povahy a závažnosti spáchaného trestného činu, přičemž v této 

souvislosti je dále poukazováno na § 39 odst. 2 TZ, kde jsou tato kritéria blíže specifikována, 

nikoli však ve vztahu k právní kvalifikaci skutku, jak zmiňuje důvodová zpráva, ale ve vztahu 

ke stanovení druhu a výměry trestu. V cit. ustanovení je dále uvedeno, že povaha a závažnost 

trestného činu jsou určovány zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, 

způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou 

pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou, záměrem nebo cílem. Vzhledem k tomu, že 

výčet měřítek uvedených v cit. ustanovení není taxativní lze jej ve vztahu k trestnému činu 

podvodu podle mínění autora příspěvku doplnit i o další kritérium, kterým je zjevná 

neopatrnost v případě jednání poškozené osoby, které se mohla snadno vyvarovat (blíže viz 

kapitola 4). 

 

2 Společenská škodlivost činu jako předmět dokazování 

Předmětem dokazování představují ty skutečnosti, které mají být v trestním řízení dokázány. 

Tyto skutečnosti jsou demonstrativně vymezeny v § 89 odst. 1 TŘ. Zákonodárce uvádí, že 

v trestním stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména: 

a) zda se stal skutek, v němž je spatřován trestný čin, 

b) zda tento skutek spáchal obviněný, případně z jakých pohnutek, 



90 
 

c) podstatné okolnosti mající vliv na posouzení povahy a závažnosti činu, 

d) podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele, 

e) podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené trestným činem 

a bezdůvodného obohacení, 

f) okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání. 

Pod výše zmiňovaným písmenem c) je obsažen právě materiální korektiv trestného činu 

(společenská škodlivost). 

V této souvislosti je třeba si uvědomit, že výše stanovený předmět dokazování se nevztahuje 

výlučně na část trestního řízení, kterou je trestní stíhání (tj. úsek trestního řízení od zahájení 

trestního stíhání ve smyslu § 160 odst. 1 TŘ), ale že tomu bude shodně i pro část trestního řízení 

časově předcházející zahájení trestního stíhání, tzn. pro tu část trestního řízení od sepsání 

záznamu o zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 TŘ do doby než je rozhodnuto o 

zahájení trestního stíhání (prověřování). Rozsah dokazování však bude vzhledem k charakteru 

tohoto substadia přípravného řízení jednoznačně užší, a to jak s ohledem na nedostatek 

relevantních informací v této části trestního řízení, s nímž se policejní orgán potýká a také díky 

omezenému výčtu důkazních prostředků a zajišťovacích úkonů, které mají k dispozici orgány 

činné v trestním řízení v prověřování. 

Autor příspěvku se opakovaně setkal s tím, že v trestním řízení dochází ze strany některých 

státních zástupců k užívání civilně právní zásady – vigilantibus iura, jež je využívána jako 

právní obezlička při řešení otázky, zda je protiprávní jednání v konkrétním případě natolik 

společensky škodlivé, aby se mohlo jednat o trestný čin. Autor příspěvku je toho názoru, že ač 

se z určitého pohledu může jevit použití této zásady jako vhodné (zejména z důvodu 

argumentačního), nemá tento postup při právní kvalifikaci skutku zákonnou oporu, a to 

především z výše avizovaného důvodu, že se jedná o civilně právní zásadu, tedy příznačnou 

pro civilní proces, jenž je ovládán diametrálně odlišnými principy oproti trestnímu řízení. 

Aplikace zásady vigilantibus iura je pak v rozporu zejména se zásadou oficiality, podle níž jsou 

orgány činné v trestním řízení povinni postupovat z úřední povinnosti a provádět tak jednotlivé 

úkony trestního řízení, jsou-li pro to splněny zákonné podmínky obsažené v trestním řádu. 

Podle mínění autora příspěvku je tudíž vhodnější aplikovat jím naznačené kritérium povahy a 

závažnosti spáchaného trestného činu v podobě zjevné neopatrnosti doprovázející jednání 

poškozené osoby, pokud se jí taková osoba mohla snadno vyvarovat. Takovýto postup lze 

považovat za plně korespondující se zákonem, neboť k negaci trestní odpovědnosti dochází 

nikoli z důvodu aplikace zásady, jež je cizí pro trestní právo, ale na základě nesplnění náležité 

míry společenské škodlivosti požadované pro trestný čin (konstatování nedostatku materiální 

podmínky trestného činu).  

 

3 Vybrané typy trestného činu podvodu – kasuistika 

Pro dokreslení svých teoretických úvah pokládá autor příspěvku za významné charakterizovat 

na tomto místě některé typy trestného činu podvodu, s nimiž v poslední době (řádech měsíců) 

přišel do kontaktu. Níže uvedené charakteristiky vzešly z extrakce markantů obsažených ve 

vybraných trestních spisech, v nichž se jednalo o podezření ze spáchání trestného činu 

podvodu. Tyto byly následně generalizovány, čímž došlo ke zdůraznění jednotlivých shodných 

specifik vybraných typů podvodu. 

 

Situace A – v praxi často označována jako „investiční“ podvod 

 Varianta I 

Pachatel nabídne druhé osobě možnost výhodného investování. Z tohoto důvodu mu proto jiná 

osoba zapůjčí finanční prostředky, a to jak na základě smlouvy, tak mnohdy i mimosmluvně, 

takříkajíc na dobré slovo. Pachatel, aby si zajistil důvěru osoby, jež mu zapůjčila finanční 

prostředky, tyto nejprve vrátí, a to často i se slíbeným zhodnocením. Následně si obratem 
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vrácené finanční prostředky opětovně zapůjčí, přičemž poškozená osoba díky vidině snadného 

zisku mu zapůjčenou částku dobrovolně navýší, a to bud na základě vlastního uvážení nebo po 

výzvě („radě“) od pachatele. Až teprve teď dochází ke vzniku problému. Pachatel, poté co 

uběhla doba splatnosti zápůjčky, finanční prostředky osobě již nevrátí a mnohdy si řekne ještě 

o další, a to pod různými záminkami. Častou legendu představuje apelace na obtížnost dané 

transakce a potřeba dalších prostředků pro získání těch, které mu již byly ze strany poškozené 

osoby zaplaceny. Není výjimkou, že pachatel za další poskytnuté finanční prostředky poskytne 

poškozené osobě zástavu, která bývá však nadhodnocena a dosahuje jen zlomkové hodnoty 

zapůjčeného obnosu. V posledním případě zaznamenaném autorem příspěvku byly jako zástava 

pachatelem poskytnuty cihličky stříbra o váze 1kg. Jejich obchodovatelná hodnota však byla 

deklarována pachatelem v takové výši, jíž tato komodita v časovém horizontu deseti let nikdy 

nedosáhla. Poškozené osoby se ani v jednom z případů, s nimiž se autor příspěvku seznámil, 

neobtěžovaly s ohodnocením takové komodity třetím subjektem (odborníkem) nebo alespoň za 

použití dostupných informačních zdrojů. Následně se již začíná roztáčet pomyslná spirála 

spočívající v opakovaných požadavcích pachatele vůči poškozeným na poskytnutí dalších 

finančních prostředků. Uvedené je prezentováno jako nezbytná podmínka pro to, aby mohl 

pachatel poškozené osobě vrátit ty původně zapůjčené a pak i všechny ostatní, které si následně 

zapůjčil. V důsledku tohoto dochází k mnohačetnému zapůjčení finančních prostředků ze 

strany poškozené osoby pachateli a to až do okamžiku, než se poškozená osoba sama octne ve 

stavu předlužení. Způsobená škoda se u tohoto typu podvodu pohybuje v řádech statisíců a 

nezřídka milionů korun českých.  

Domnívám se, že v této souvislosti je bezesporu zajímavý psychologický aspekt této interakce 

mezi pachatelem a poškozeným. V rámci výslechu bylo opakovaně policejnímu orgánu 

sděleno, že se zápůjčkami finančních prostředků pachateli nebylo možné (nelze) přestat, jelikož 

poškozená osoba s ohledem na skutečnost, že pachateli již zapůjčila obrovský obnos peněz, věří 

nebo minimálně chce uvěřit tomu, že se v daném případě nejedná o podvod a že jí budou 

zapůjčené finanční prostředky pachatelem vráceny. Z toho samého důvodu si není schopna 

připustit fakt, že byla pachatelem podvedena. Poškozená osoba si proto často není schopna 

uvědomit beznadějnost a iracionalitu nastalé situace a včas ohlásit páchanou trestnou činnost 

Policii ČR. 

Pro tuto trestnou činnost je typická četnost poškozených, kteří byli uvedeni v omyl pachatelem 

(totožný modus operandi). V některých případech se lze setkat i s tím, že poškození, kteří dosud 

neprozřeli a jsou vyslýcháni policejním orgánem v trestním řízení, se samotného pachatele 

zastávají a přes své nemalé ztráty stále věří, že jim budou zapůjčené finanční prostředky 

pachatelem vráceny. Z tohoto důvodu se ani necítí být poškozenými a svůj nárok na náhradu 

škody v trestním řízení neuplatňují.   

 Varianta II 

Obměna tohoto způsobu provedení může spočívat v samotném cyklickém opakujícím se 

zapůjčování finančních prostředků pachateli poškozenou osobou, a to na podkladě různých 

legend, jejichž nepravdivý charakter lze poměrně jednoduše odhalit, přičemž poškozený tak 

bohužel (z mnohdy nejasného důvodu) neučiní. Opět i zde pokračuje poškozený ve svém 

jednání (cyklickém zapůjčování finančních prostředků), a to z důvodu vidiny navrácení všech 

dosud zapůjčených finančních prostředků pachatelem. 

Autor příspěvku se domnívá, že v obou variantách je nezbytné po určité době, jež však není 

konstantní, stanovit a náležitě odůvodnit dle okolností konkrétního případu rozhodný moment, 

po jehož překonání se část skutku již nebude dále považovat za trestný čin (viz výše). Jinými 

slovy ta část skutku nacházející se po překonání rozhodného momentu již nemůže být trestným 

činem, neboť poškozený si musel být vzhledem k okolnostem případu plně vědom toho, že 

jednání jeho „obchodního partnera“ (pachatele) není standardní ani seriózní. Z téhož důvodu 

nelze dle mínění autora příspěvku souhlasit s tvrzením poškozeného, že tento po celou dobu, 
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kdy zapůjčoval finanční prostředky pachateli trestného činu nebo jiné osobě (známé pachateli), 

jednal v omylu, do něhož jej pachatel uvedl nebo který pachatel u poškozeného rozpoznal a 

následně využil. Odůvodnění prezentovaného právního názoru spočívá ve skutečnosti, že nelze 

nezodpovědné jednání svéprávné dospělé osoby zhojit a nahrazovat prostředky trestního práva, 

neboť účelem státu, který v trestním řízení zastupují orgány činné v trestním řízení, není vést 

jedince tzv. za ručičku a zbavovat jej odpovědnosti za své nezodpovědné jednání. Poškozené 

osoby mají možnost vzniklý problém řešit na své náklady prostředky občanského práva, které 

lze uplatnit v rámci civilního řízení. Uvedené dle mínění autora příspěvku představuje 

adekvátní možnost, jak mohou poškozené osoby samostatně vzniklé spory řešit. V naznačené 

možnosti lze spatřovat i nepřehlédnutelný prvek preventivního působení. Důvodnosti a zřejmě 

i nezbytnosti tohoto přístupu nasvědčuje též skutečnost, že poškozené osoby až na několik málo 

výjimek vůbec neřeší otázku vymožení svých nároků s tím, že možnost využití prostředků 

civilního řízení ani nezvážili. Tyto osoby naopak očekávají, že vzniklý problém za ně vyřeší 

stát potažmo orgány činné v trestním řízení v čele s policejním orgánem, s nímž přijdou 

poškozené osoby při podání trestního oznámení do styku.    

 

Situace B – modifikovaná verze nigerijského podvodu 

Poškozená osoba nabízí prostřednictvím zahraničního inzertního serveru nějakou komoditu ke 

koupi (může se jednat například o ebay apod.), přičemž je oslovena osobou ze zahraničí, s níž 

si následně domluví podmínky kontraktu. V praxi narazil autor příspěvku na situaci, kdy 

nabízenou komoditou byly svatební šaty (zaznamenaných případů s touto komoditou bylo 

následně více), které byly prodávány za částku cca 1.000 EUR. Pro popis skutkového děje 

budou použity informace z jednoho konkrétního případu, přičemž absurdita celé obchodní 

transakce je nadmíru patrná. Zájemce údajně z Kanady (žena) sdělil poškozené osobě (ženě), 

že má o koupi šatů zájem, avšak … a zde začíná zjevně nevěrohodná část skutkového děje a 

následná absurdní reakce prodávající osoby… má problém s nastavením účtu u své banky, 

neboť má na něm sice dostatek finančních prostředků, ale má zde současně také nastaven 

minimální limit pro finanční převod, u nižších (podlimitních) částek má zablokováno provádění 

finančních operací (minimální limit pro transakci byl 3.000 EUR). Kupující (pachatel) se proto 

domluvil s prodávajícím, aby mu poslal nabízenou komoditu do Anglie, přestože původně měla 

být cílovou destinací Kanada a kvůli podlimitní platbě se navíc domluvili na tom, že mu 

prodávající spolu s komoditou pošle 2.000 EUR na účet banky v SAE s tím, že po připsání 

uvedených finančních prostředků na účet kupujícího bude ten moci prodávajícímu odeslat 

dohodnutou částku ve výši 3.000 EUR, vzhledem k výši platby už tato nebude podlimitní, 

K tomuto je třeba dodat, že původně bylo mezi prodávajícím a kupujícím domluveno, že platba 

za zboží proběhne on-line, navzdory tomu se však následně kupující domluvil s prodávajícím, 

že ten mu zašle 2.000 EUR prostřednictvím služby Western union. Posléze bylo policejním 

orgánem zjištěno, že finanční hotovost si v SAE vyzvedly dvě osoby nigerijské národnosti. 

Podstatou tohoto typu podvodného jednání je využití neopatrnosti a naivity v jednání poškozené 

osoby, neboť útok ze strany pachatele vůbec necílí na nabízenou komoditu, ale na finanční 

prostředky (někdy se může jednat o poplatky) s transakcí spojené. Obecně jsou to všechny 

finanční prostředky, které odešle prodávající kupujícímu vedle samotné nabízené komodity. 

V takovém případě by se na základě aplikace kritéria zjevné neopatrnosti doprovázející jednání 

poškozené osoby, které se mohla snadno vyvarovat, nemělo dle mínění autora příspěvku zřejmě 

vůbec jednat o trestný čin. Následný postup policejního orgánu by měl po prověření základních 

skutečností spočívat v jeho rozhodnutí o odložení věci podle § 159a odst. 1 TŘ s tím, že se 

nestal trestný čin. V praxi se však spíše aplikuje důvod obsažený v § 159a odst. 5 TŘ spočívající 

v tom, že se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájení trestního stíhání ve smyslu § 160 

odst. 1 TŘ (zejména se nepodařilo zjistit konkrétní osobu, jež se měla daného trestného činu 

dopustit), který sice vede ke stejnému závěru, ale není tak náležitě zhodnoceno nezodpovědné 
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jednání poškozených osob. Policejní orgán v konkrétním případě, z něhož bylo při 

charakteristice tohoto typu podvodu vycházeno, rozhodl po proběhnuvším prověřování o 

odložení věci podle § 159a odst. 5 TŘ.  

 

Situace C – nedůsledné čtení právních dokumentů (smluv) ze strany poškozených 

V tomto případě pachatel využívá zjevné neopatrnosti a nedůslednosti na straně poškozených 

osob při čtení právních dokumentů doprovázejících obchodní transakce (typicky smlouvy). 

Autor příspěvku se v praxi opakovaně setkal s tím, že poškození namísto smlouvy o zápůjčce 

podepsali smlouvu kupní vztahující se na nemovitost, v níž bydleli a na jejíž rekonstrukci si 

předmětné finanční prostředky takto chtěli obstarat. Výsledkem bylo nejen to, že prodali 

nevědomky svůj rodinný dům, ale dokonce ani nezískali finanční prostředky, které byly v dané 

smlouvě sjednány jako kupní cena. V těchto případech se evidentně jednalo o zjevnou 

neopatrnost poškozených, neboť těm nebylo nikterak zvlášť bráněno v přečtení si předmětných 

dokumentů (mimo ujišťování ze strany pachatele, že se jedná o standardní obsah takového 

právního dokumentu, a proto není nutné jej čít, a to spolu s apelováním na vzájemnou důvěru 

obchodních partnerů), z jejichž textu bylo možné velmi snadno rozpoznat, o jaké dokumenty 

se ve skutečnosti jedná.  

Poškozené osoby pachateli vyhověli i v dalších jeho žádostech o podpisy různých souvisejících 

dokumentů, které také nečetly, což poté uvedly i při podání vysvětlení, resp. výslechu, přičemž 

se jednalo zejména o plné moci poškozených, čímž zapříčinili, že pachatel mohl jejich jménem 

právně jednat.  

Pachatel své jednání vůči poškozeným vysvětloval tak, že podpisy dokumentů jsou zcela 

nezbytné pro získání úvěrů, které chtěli poškození využít na rekonstrukci svých nemovitostí.  

V takovém případě by se na základě aplikace kritéria zjevné neopatrnosti doprovázející jednání 

poškozené osoby, které se mohla snadno vyvarovat, také nemělo zřejmě vůbec jednat o trestný 

čin. Uvedené případy jsou povětšinou po prověření základních skutečností ukončeny 

policejním orgánem vydáním rozhodnutí o odložení věci podle § 159a odst. 1 TŘ s tím, že se 

trestný čin nestal. 

 

4 Současný přístup k dané problematice ze strany soudů 

Související judikatura je v naznačeném směru do jisté míry nekompaktní, z toho důvodu se 

autor příspěvku rozhodl nejvýznamnější právní názory soudů související se řešení dané otázky 

níže prezentovat. Nutno konstatovat, že judikatura svědčí spíše ve prospěch poškozených osob, 

které si počínají zjevně neopatrně (zdůraznění ochranářské role státu). 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí175 uvedl, že princip ultima ratio nelze uplatňovat tak široce, 

aby to prakticky vedlo k negaci použití prostředků trestního práva jako nástroje k ochraně 

zdraví či majetku. Zmíněné rozhodnutí lze obsahově pokládat dle mínění autora příspěvku za 

zcela adekvátní pro vymezení hranice toho, co vůbec lze považovat za sporné případy, jež do 

jisté míry odůvodňují aplikaci principu ultima ratio ve smyslu § 12 odst. 2 TZ. Za sporné 

případy nelze považovat ty, které jsou zcela zjevně trestnými činy, přičemž orgán činný 

v trestním řízení tyto v důsledku nesprávného využití principu ultima ratio právně kvalifikoval 

jako přestupky.  

V podobném duchu se vyslovil znovu Nejvyšší soud v jiném rozhodnutí, kde zmínil, že pokud 

došlo ke spáchání trestného činu, jehož skutková podstata byla beze zbytku ve všech znacích 

naplněna, nemůže stát rezignovat na svou roli při ochraně oprávněných zájmů fyzických a 

právnických osob s odkazem na primární existenci institutů občanského práva či jiných 

právních odvětví (např. správního nebo obchodního práva), jimiž lze zajistit práva poškozené 

osoby.176 

                                                           
175 Srov. sp. zn. 3 Tdo 938/2015. 
176 Srov. sp. zn. 3 Tdo 82/2012, podobně viz 3 Tdo 1366/2017. 
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Pokud jde o hodnocení míry společenské škodlivosti, tak podle Nejvyššího soudu je již 

existencí formálních znaků zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. d) TZ (způsobení 

značné škody) vyloučen závěr o nedostatečné společenské škodlivosti takového trestného činu. 

Závěru o vysoké míře škodlivosti činu zpravidla nasvědčují konkrétní okolnosti činu, kterými 

mohou být výše způsobené škody, spáchání činu více dílčími útoky, osoba pachatele jako 

speciálního recidivisty či absence účinné lítosti.177 Uvedený právní názor je pochopitelný, 

neboť nelze nahrazovat formální znaky trestného činu materiálním znakem (společenskou 

škodlivostí), formální znaky nelze ani zeslabovat ve prospěch materiálního znaku, a to obojí 

zejména za situace, kdy společenská škodlivost není považována za znak trestného činu. 

Naopak na problematiku obchodního vztahu je poukazováno zejména v souvislosti 

s rozhodnutím Nejvyššího soudu, podle něhož nemůže trestní represe uplatněná proti jednomu 

z účastníků soukomoprávního vztahu nahrazovat nezbytnou míru opatrnosti druhého účastníka 

při ochraně jeho soukromých práv a nahrazovat instituty jiných odvětví, které jsou určeny 

k ochraně těchto práv.178 

Za průlomový lze podle mínění autora příspěvku označit právní názor Nejvyššího soudu 

prezentovaný v jeho rozhodnutí vedeným pod sp. zn. 7 Tdo 486/2010, podle něho jde-li 

o soukromoprávní vztah, je třeba trvat na tom, aby především samotní účastníci takového 

vztahu dbali na ochranu svých majetkových zájmů. Od nich je nutno požadovat, aby 

postupovali obezřetně a aby dodržovali alespoň elementární zásady opatrnosti, zvláště když 

jsou k tomu k dispozici snadno dosažitelné prostředky (např. výpis z katastru nemovitostí, jde-

li o smluvní převod nemovitých věcí). 

Jestliže se poškozený sám svou zjevnou neopatrností, které se mohl snadno vyvarovat, ocitl 

v situaci, kdy v rámci soukromoprávního vztahu přistoupil k nejistému obchodu a vynaložil 

finanční prostředky, pak s důsledky této nejistoty se musí sám také vypořádat, a to za použití 

soukromoprávních instrumentů. Z hlediska principů, na nichž je založen demokratický právní 

stát, je nepřijatelné, aby trestním postihem jednoho účastníka soukromoprávního vztahu byla 

nahrazována nezbytná míra opatrnosti druhého účastníka při ochraně jeho vlastních práv 

a majetkových zájmů. 

Zmíněný právní názor je však v mnoha rozhodnutí Nejvyššího soudu korigován. V rovině 

trestního práva není proto přípustné, aby měl pachatel prospěch z přílišné důvěřivosti, 

nedostatečné opatrnosti či informovanosti poškozeného, kterou zneužil svým podvodným 

jednáním.179  

Poněkud protichůdně působí rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle něhož zjevná neopatrnost 

podnikatele, jako smluvní strany, která spočívá v neseznámení se s podmínkami uzavřené 

smlouvy, ještě nevylučuje naplnění znaku uvedení v omyl u trestného činu podvodu. Tato 

zjevná neopatrnost by mola mít význam v případě, že by si poškozená smluvní strana byla již 

před vznikem závazkového vztahu vědoma neschopnosti pachatele splnit dluh.180 Uvedený 

právní názor, působí však poněkud zkresleným dojmem, neboť soud rozhodnutím, v němž byl 

obsažen, reagoval na poměrně složitý skutkový děj, jehož pachatel byl navíc recidivista. 

Autor příspěvku se navzdory některým protichůdným právním názorům domnívá, že aplikace 

konceptu zjevné neopatrnosti, které se mohl poškozený snadno vyvarovat, představuje 

životaschopný model, který by mohl být plně respektován všemi orgány činnými v trestním 

řízení, tzn. i soudy. Související judikatura, jež byla výše uvedena, tomuto přístupu dle mínění 

autora příspěvku neodporuje, avšak bylo by na místě se s touto otázkou jednoznačně vypořádat, 

a to zejména prostřednictvím stanoviska Nejvyššího soudu.     

 

                                                           
177 Srov. sp. zn. 6 Tdo 39/2013. 
178 Srov. sp. zn. 11 Tdo 1121/2012. 
179 Srov. sp. zn. 8 Tdo 1575/2017. 
180 Srov. sp. zn.3 Tdo 751/2013. 
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Závěr 

Cílem příspěvku bylo poukázat na situace (případy), s nimiž se nezřídka setkává policejní 

orgán, ale i další orgány činné v trestním řízení ve své praxi, a které jsou příznačné zjevnou 

neopatrností a naivitou poškozených osob, neboť tyto si za škodu, jež jim byla způsobena 

jednáním pachatele, do značné míry mohou samy.  

Autor příspěvku poukazuje na podle něj významnou skutečnost a současně možnou 

nadbytečnou intervenci státu, resp. orgánů činných v trestním řízení, které za něj vystupují 

v trestním řízení, při řešení zmíněných typů podvodných jednání, na jejichž spáchání se 

významnou měrou podílely právě osoby poškozené, které tak přispěly k jejich dokonání (blíže 

viz typy podvodných jednání). 

V souvislosti s právní kvalifikací skutku ve vztahu k trestnému činu podvodu operuje autor 

příspěvku s pojmem rozhodný moment (strong-minded moment), který lze s trochou nadsázky 

označit za horizont události trestní odpovědnosti, neboť po překonání této časově individuálně 

stanovené hranice se již nejedná o trestný čin, neboť poškozená osoba si byla, resp. měla být 

podle okolností konkrétního případu vědoma toho, že již nejedná ve stavu, který byl u ní 

vyvolán uvedením v omyl. 

Dále je autorem příspěvku poukazováno na možnost využití konceptu zjevné neopatrnosti, 

které se mohl poškozený snadno vyvarovat, při řešení otázky, zda posuzovaný skutek mající 

znaky trestného činu podvodu je natolik společensky škodlivý ve smyslu § 12 odst. 2 TZ, že se 

bude jednat o trestný čin či nikoliv. Zmíněné kritérium použil jako součást svého právního 

názoru Nejvyšší soud ČR ve věci vedené pod sp. zn. 7 Tdo 486/2010. Autor příspěvku se 

domnívá, že toto bezesporu významné kritérium představuje životaschopný model, který by 

mohl být plně respektován všemi orgány činnými v trestním řízení, včetně soudů, avšak bylo 

by na místě, aby se k tomuto aspektu ve svém stanovisku jednoznačně vyjádřil především 

Nejvyšší soud ČR. Tento krok by jistě přispěl k sjednocení praxe orgánů činných v trestním 

řízení v dané oblasti.    

Argument, proč v rámci právní kvalifikace skutku aplikovat kritérium zjevné neopatrnosti, 

které se mohl poškozený snadno vyvarovat, spočívá dle autora příspěvku v tom, že nelze 

nezodpovědné jednání svéprávné dospělé osoby zhojit a nahrazovat prostředky trestního práva, 

neboť účelem státu, za který v trestním řízení vystupují orgány činné v trestním řízení, není vést 

jedince tzv. za ručičku a zbavovat je odpovědnosti za jejich nezodpovědné jednání. Naopak, 

zájmem státu by měla být výchova zodpovědných a samostatných jedinců, kteří jsou schopni si 

své zájmy při dodržení hranic daných právem prosadit. Poškozené osoby totiž mají možnost 

řešit vzniklý problém na své náklady prostředky občanského práva, které lze uplatnit v rámci 

civilního řízení, proto není zjevného důvodu, aby v takových věcech bylo nutné vést řízení 

trestní.  
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AKTUÁLNÍ TRENDY V ANALÝZE ZÁJMOVÝCH CHEMICKÝCH 

LÁTEK ARMÁDY ČR 

 
ROMANA JELÍNKOVÁ 

 

Abstrakt 

Na základě struktury morfinu bylo v 60. letech minulého století syntetizováno extrémně silné 

analgetikum s názvem fentanyl. Tato látka 4-anilidino-piperidinového typu ve své struktuře 

obsahuje čtyři základní části, které mohou být dále substituovány, což umožňuje syntézu 

velkého počtu jeho derivátů. V současné době jsou fentanyl i jeho mnohá analoga běžně 

používaná zejména v lékařské oblasti. Z důvodu rostoucího počtu smrtelných případů 

v kauzách zneužití fentanylu či jeho derivátů je kladen důraz na vývoj rychlých metod detekce 

a stanovení těchto opioidů, ať už v rámci prevence, nebo forenzní analýzy.  

 

Klíčová slova 

Opioidy, Fentanyl, Instrumentace Armády České republiky, Spektrofotometrie, 

Chromatografie, Hmotnostní spektrometrie 

 

Abstract 

Based on the morphine structure, an extremely strong analgesic called fentanyl was synthesized 

in the 1960s. This 4-anilidino-piperidine-type substance in its structure contains four basic 

moieties, which may be further substituted, allowing the synthesis of a large number of its 

derivatives. Currently, both fentanyl and its many analogues are commonly used in the medical 

field. Due to the increasing number of fatal cases in fentanyl or its derivatives abuse, the 

emphasis is on developing rapid methods for the detection and determination of these opioids, 

whether for prevention or forensic analysis. 

 

Key words 

Opioids, Fentanyl, Instrumentation of the Army of the Czech Republic, Spectrophotometry, 

Chromatography, Mass spectrometry 

 

Úvod 

Již déle než 50 let je známa chemická látka opioidového charakteru – fentanyl. Od doby jeho 

první syntézy, provedené pracovníky laboratoří belgické firmy Janssen z důvodu hledání 

strukturní modifikace dosud používaného anestetika pethidinu, se jeho využití rozšířilo po 

celém světě [1].  

Fentanyl se v organizmu váže především na μ-opioidní receptory, kde působí jako čistý agonista 

a způsobuje útlum přenosu bolestivých podnětů. Ve srovnání s působením morfinu vykazuje 

cca 80x vyšší účinek. Tyto vlastnosti fentanylu jsou využívány při chirurgických výkonech 

vyžadujících anestezii a k mírnění akutní bolesti pacientů v pooperační léčbě. Jako většina 

opiátů způsobuje ovšem i závažné nežádoucí účinky na organismus, podobné fyzickým 

příznakům po požití heroinu, a to nauzeu, ztrátu vědomí a miózu, ale především silné dechové 

deprese, rigiditu hrudního svalstva. Při operačních výkonech musí být pacientovi zajištěna 

řízená ventilace plic. Delší užívání obvykle vede k toleranci a závislosti [2,3]. 

Fentanylové přípravky jsou distribuovány v několika formách. Kromě kapalné formy určené 

k intravenóznímu podání jsou dostupné i náplasti s postupně se uvolňující účinnou látkou pod 

názvem Duragesic. K pooperační analgezii jsou využívány nosní spreje (PecFent, Lazanda, 

Instanyl), pro dětské pacienty jsou k dispozici lízátka s obchodním názvem Actiq. Pro 

sublinquální použití jsou vyráběny tablety Abstral a Sublimaze [4,5]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Opioid
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Během následujících desetiletí bylo syntetizováno větší množství derivátů fentanylu, více či 

méně účinných na organismus; např. alfentanil pro krátkodobé operační výkony, remifentanil 

uplatňující se v porodnické praxi, sufentanil, který je v klinické praxi řazen mezi nejsilnější 

analgetika, a carfentanil, nejsilnější známý analog fentanylu využívaný k imobilizaci velkých 

zvířat [6,7]. 

Jak fentanyl, tak jeho analoga jsou ovšem i zneužitelná především mezi drogově závislými 

jedinci. Na drogové scéně se objevují další deriváty: furanylfentanyl, akryloylfentanyl, 

lofentanyl, thiofentanyl, ocfentanyl, acetylfentanyl aj. [8,9]. Případy předávkování jsou hlášeny 

ze všech částí světa. Tristní je situace v USA, kde docházelo ke zneužívání fentanylu 

zdravotnickým personálem už v 70. letech, a kde policejní složky v posledních letech řešily 

desítky tisíc případů zneužití [10]. Některé zdroje uvádějí, že z 1 kg fentanylu je možné získat 

cca půl milionu dávek, které mohou způsobit smrt uživatele [11]. Nebezpečí předávkování a 

tedy přímého ohrožení života hrozí především z důvodu jeho nízkého terapeutického indexu 

(poměr mezi smrtelnou a léčebnou dávkou). Střední letální dávka není u člověka známa, u 

potkanů je uváděna hodnota 3,1 mg.kg-1, u opic 0,03 mg.kg-1 [12]. 

Tento syntetický opioid anilidopiperidinového typu včetně některých derivátů se do povědomí 

širší veřejnosti dostal i díky jinému způsobu využití jejich účinků, a to při vojenské akci v r. 

2002, kdy ruská vláda rozhodla o zneschopnění útočníků na divadlo Dubrovka v Moskvě právě 

kombinací derivátů fentanylu. Poskytnutí lékařské pomoci obětem bylo komplikované, protože 

ruská vláda nezveřejnila složení plynu, který byl puštěn do sálu divadla, aby uspal útočníky. Na 

sílící tlak domácích i zahraničních médií reagoval tehdejší ministr zdravotnictví nepříliš 

konkrétní informací, že šlo o derivát fentanylu [13]. O desetiletí později byla zveřejněna práce 

autora J. Richese a kolektivu z laboratoří v Porton Down, kteří zkoumali oděvy tehdejších 

účastníků akce a vzorky krve a moči. Analýzou za použití kapalinové chromatografie a 

tandemové hmotnostní spektrometrie bylo zjištěno, že k záchraně rukojmích z moskevského 

divadla byl s největší pravděpodobností použit opiát remifentanil v kombinaci s carfentanilem 

[14]. Tato narkotická analgetika lze s jistým omezením považovat za látky, mnohdy nazývané 

jako neletální zbraně, potenciálně využitelné ke zvládání kritických situací.  

 

1  Struktura fentanylu 

Základní struktura molekuly fentanylu je tvořena terciárním atomem dusíku, který je spojen 

dvěma uhlíkovými atomy s kvartérním atomem uhlíku, na nějž je vázán fenyl nebo isosterní 

skupina. Mnohé studie dokazují, že molekula je poměrně snadno obměnitelná velkým 

množstvím různých substituentů (obr. 1). 

 
Obr. 1: Základní struktura fentanylu [15] 

 

Fentanylový skelet může být obměňován na čtyřech částech struktury. V místě amidové 

skupiny je možná přítomnost dalších lineárních i rozvětvených alkylových řetězců, 
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cykloalkanů, navázání heteroatomů, aromatických či heterocyklických kruhů. 

Na piperidinovém kruhu mohou být vázány různé substituenty na uhlících 2, 3 nebo 4. 

Anilinový kruh může obsahovat ortho, meta a para substituenty nebo např. heterocyklický kruh. 

Konečně v místě N-alkylového řetězce je možné provést substituci α nebo β uhlíků 

nebo prodloužení spojovacího řetězce, zakončeného případně jinou než fenylovou částí. 

Variabilita základní struktury představuje velký potenciál pro syntézu dalších derivátů [15]. 

  

2  Možnosti detekce fentanylu a jeho derivátů 

2.1 Jednoduché metody určení  

S ohledem na vysokou rizikovost při zneužití fentanylu a některých jeho derivátů je 

akcentována tvorba metod rychlého a jednoduchého stanovení. K určování fentanylu a jeho 

derivátů lze využívat, v závislosti na vybavení a zaměření pracoviště, různých metod: 

od předběžných kvalitativních imunochemických testů s vyhodnocením pomocí zbarvení 

proužků testovacích souprav až po vysoce sofistikovanou přístrojovou techniku.  

V předchozích letech byl na trhu představen rychlý orientační test německé firmy Nal von 

minden, který byl původně vyvinut pro kontrolu biologických vzorků. Kontrolou přítomnosti 

drogy rychlým orientačním testem se zabývá i německá firma ulti med Products (Deutschland) 

GmbH, která uvádí  mezní hodnotu (cut-off) koncentrace kontrolované látky 200 ng.mL-1.  Obě 

firmy mají obchodní zastoupení v České republice.  

Z technik, nenáročných na přístrojové vybavení, lze zmínit např. extrakční spektrofotometrii 

s použitím osvědčeného jedno nebo dvoupaprskového přístroje Helios-Unicam. Na pracovišti 

Ústavu OPZHN ve Vyškově byly prováděny experimenty s cílem stanovení fentanylu a 

vybraných derivátů (tab. 1); v důsledku přítomnosti aminického dusíku v molekule těchto látek 

jsou s kyselými barvivy vytvářeny iontové páry následně extrahovatelné nepolárními 

rozpouštědly, v tomto případě chloroformem. Byl proveden screening několika desítek činidel 

z řady azobarviv, nalezeny optimální podmínky experimentu a vytvořena metodika stanovení 

např. s barvivy Acid Red 88, Crocein Orange, Acid Orange, Ethyl Orange, sodná sůl a dalšími. 

Limitů stanovitelnosti bylo dosaženo v řádu 10-5 mol.L-1 [16]. 

 

Tab. 1: Limity stanovitelnosti analytů vybranými azobarvivy (hodnoty v mol.L-1) 

Činidlo/Analyt Fentanyl Alfentanil Remifentanil Sufentanil 

Acid Red 88 3,64.10-5 3,92.10-5 3,96.10-5 3,78.10-5 

Acid Orange 8 3,78.10-5 4,0.10-5 3,93.10-5 3,95.10-5 

Crocein Orange 5,69.10-5 5,61.10-5 5,77.10-5 5,32.10-5 

Ethyl Orange,s.s. 4,43.10-5 1,72.10-5 6,67.10-5 3,54.10-5 

Naphthol Blue 

Black 
4,33.10-5 8,92.10-5 7,93.10-5 6,91.10-5 

(Zdroj: autor) 

 

Určování zájmových látek opiátového charakteru bylo rovněž provedeno známou, finančně 

nenáročnou metodou vysokoúčinné tenkovrstvé chromatografie. Experiment byl zaměřen na 

volbu vhodných chromatografických soustav v kombinaci s detekčními činidly při zachování 

jednoduchosti, časové nenáročnosti analýzy a maximální reprodukovatelnosti výsledků. Byl 

studován vliv kondiciace, aktivace tenkých vrstev i vliv sycení komor na dělení určených látek. 

V daných podmínkách byly pro jednotlivé analyty vypracovány kalibrační křivky s možností 

určení meze stanovitelnosti v řádech desítek nanogramů [17]. 
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Tab. 2: Přehled hodnot retenčních faktorů (Rf)  ve zvolených mobilních fázích     

Analyt/Fáze 

Benzen – Methanol 

(9 : 1) 

Ethylacetát – Hexan 

(7 : 3) Ethylacetát 

Alfentanil 0,18 0,4 0,41 

Fentanyl 0,15 0,69 0,64 

Remifentanil 0,14 0,51 0,53 

Sufentanil 0,19 0,77 0,73 

(Zdroj: autor) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tyto dvě uvedené metody lze považovat z hlediska moderních technologií za překonané, přesto 

mají stále své místo především v případě potřeby rychlého, jednoduchého a finančně 

nenáročného stanovení zájmových látek v podmínkách polních analýz prováděných 

v převozních kontejnerových laboratořích A ČR. 

 

2.2 Sofistikované přístrojové vybavení 

V rámci modernizace jak polní převozní chemické laboratoře PPCHL-Al3, tak stacionárních 

laboratoří ve Vyškově byla tato pracoviště vybavena novými přístroji, umožňujícími přesnou 

kvantitativní i kvalitativní analýzu zájmových látek použitím  chromatografických i 

spektrálních metod.  

Z řady ručních přístrojů, o váze nepřesahující 2 kilogramy, je na pracovišti k dispozici přenosný 

(ruční) IR spektrometr True Defender RM a Ramanův spektrofotometr First Defender FTXi.  

True Defender RM zajišťuje identifikaci pevných i kapalných vzorků na principu Fourierovy 

transformace infračervených spekter (FT-IR). Technika FT-IR s integrovaným ATR nástavcem 

umožňuje identifikaci velmi širokého spektra látek. Výrobce umožňuje nastavit prodlevu v 

aktivaci měřicích prvků, což je důležité především z hlediska bezpečnosti obsluhy přístroje. 

Ruční Ramanův spektrometr First Defender FTXi umožňuje díky unikátnímu 

chemometrickému software automatickou analýzu směsí; je schopen identifikovat s vysokou 

spolehlivosti až 4 jednotlivé komponenty směsi o neznámém složení. Přístroje lze využívat i 

v kontaminovaném prostoru, je ovladatelný v chemicky odolných pracovních oděvech a 

dvojitých ochranných rukavicích. Je deklarována jejich snadná dekontaminace - může být 

kompletně ponořen do dekontaminačního činidla. Výrobcem je zaručena vodotěsnost do 

hloubky 1 m. 

Komplementace těchto dvou metod je ideální v případě nejistoty určení správného výsledku při 

identifikaci neznámých nebezpečných látek. V současné době probíhá doplňování knihoven 

údaji a spektry zájmových chemických sloučenin.   

Vzhledem k vybavení laboratoří novými přístroji lze v nejbližší době provádět analýzy 

bojových chemických látek, průmyslových toxických látek, drog a výbušnin i s využitím HPLC 

systému a plynové chromatografie - GC/MS/MS s využitím hmotnostního spektrometru Griffin 

465. Rozsah hmotnostního spektrometru je v rozmezí 40 - 425 m/z se skenovací rychlostí 10 

000 m/z za sekundu. Zařízení umožňuje připojení autosampleru pro automatickou analýzu až 

120 vzorků. Teplota je programovatelná od 40 do 300 °C s teplotním gradientem až 90 °C za 

minutu. 

Hmotnostní spektrometr Griffin AI-MS americké firmy FLIR s desorpční elektrosprejovou 

ionizací, vhodnou pro ionizaci vysokomolekulárních látek. Ionty se desorbují do plynné fáze a 

pak se přenášejí přes rozhraní (tzv. droplet pick-up mechanismus) pro přenos atmosférického 

iontu do hmotnostního spektrometru. DESI pro svou jednoduchost našlo široké uplatnění v 

analýze výbušnin, farmakokinetik, produktů pyrolýzy a metabolismu, i při forenzních 

analýzách. 

Pořízením těchto přístrojů je významně rozšířena možnost analýzy matric zkoumaných vzorků 

za snížení času potřebného k provedení měření. Nezanedbatelnou výhodou je vysoká přesnost 
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výsledků analýzy a citlivost zvolených metod. Tyto přístroje reflektují zvyšující se nároky na 

kvalitu laboratorní analýzy s charakterem definovaným jako forenzní. 

Pro detekci nebezpečných látek byl v loňském roce zakoupen mobilní hmotnostní spektrometr. 

Jedná se nástupce spektrometru M908, prvního komerčně dostupného spektrometru 

využívajícího technologii HPMS (High Pressure Mass Spectrometry). Zařízení je vybaveno 

zcela novou technologií miniaturizované iontové pasti pracující za zvýšeného tlaku. 

Spektrometr M908devices je konstruován  pro použití v extrémních podmínkách, snadno se 

ovládá i v těžkých ochranných prostředcích.  Integrovanými algoritmy je analýza vzorků 

prováděna zcela automaticky, nutnost manuálních úkonů tedy je tedy snížena na nebytné 

minimum. Výsledků v řádech femtogramů lze dosáhnout během několika málo sekund. 

Pro práci s tímto hmotnostním spektrometrem probíhá zaškolování pracovníků v libereckém 

útvaru - 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany; postupně je knihovna přístroje 

doplňována informacemi o všech dostupných látkách, které jsou zájmové pro armádu ČR. 

 

 
Obr. 2: Hmotnostní spektrometr M908devices 

 

Nezanedbatelná je rovněž dlouholetá spolupráce s Vojenským výzkumným ústavem v Brně, 

v jehož laboratořích jsou průběžně proměřovány hodnoty a získávána spektra vojensky 

významných látek včetně skupiny opiátů, a to např. s využitím zařízení pro kapalinovou 

chromatografii Agilent 1200 Series a hmotnostního spektrometru s elektrosprejovou ionizací 

(ESI), vybaveného kvadrupólem TripleQuad 6410C. 

V současné době je pracovištěm Ú OPZHN Vyškov realizována objednávka některých 

dostupných derivátů fentanylu k dalšímu zkoumání jejich struktur, doplnění adekvátních 

analytických informací do knihoven přístrojů a následné možností expresního a přesného 

stanovení jejich přítomnosti v neznámých vzorcích.  

 

Závěr 

Jako omamná látka je fentanyl uveden v příloze 1 seznamu omamných a psychotropních látek 

dle zák. č. 167/1998 Sb. o návykových látkách spolu s alfentanilem, remifentanilem, 

sufentanilem a od r. 2010 i carfentanilem. Vzhledem k tomu, že tyto látky mohou být pro své 

výrazné zneschopňující vlastnosti využity jako potenciální zbraně neletálního charakteru, je pro 

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově a pracoviště v Liberci žádoucí 

získat jejich veškerá analytická data. Výzkum je podpořen z projektu Výzkum nových metod a 

technologií radiační a chemické ochrany a způsobů jejich realizace v rámci dlouhodobého 

záměru rozvoje organizace ÚOPZHN při Univerzitě obrany v Brně. 
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MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO 

 
MAREK JUKL 

 

Abstrakt 

Příspěvek pojednává o mezinárodním humanitárním právu. Vymezuje tento pojem a zaměřuje 

se na systém hlavních zásad mezinárodního humanitárního práva sloužících k snadnějšímu 

uchopení obsahu souboru určitých skupin norem tohoto právního odvětví a rovněž pak 

k výkladu jednotlivých jeho norem. Předložená soustava zásad zahrnuje zásadu válečné 

účelnosti, humanity, rovnosti stran konfliktu, rozlišování, vojenské nezbytnosti, přiměřenosti, 

omezenosti volby prostředků a způsobů vedení boje a zásadu nestrannosti. 

 

Klíčová slova 

mezinárodní humanitární právo, Ženevské úmluvy, zásady mezinárodního humanitárního 

práva, civilní objekt, vojenský objekt, civilní osoba, příslušník ozbrojených sil, nerozlišující 

útok, zásada humanity 

 

Abstract 

The paper deals with international humanitarian law. It defines this notion and focuses on a 

system of guiding principles of international humanitarian law to facilitate the grasp of the 

content of certain sets of standards in this legal sector, as well as the interpretation of individual 

standards. The set of principles presented includes the principles of warfare, humanity, equality 

of parties to the conflict, distinction, military necessity, proportionality, limited choice of means 

and means of fighting, and the principle of impartiality. 

 

Key words 

international humanitarian law, Geneva Conventions, principles of international humanitarian 

law, civilian object, military object, civilian person, member of the armed forces, indiscriminate 

attack, principle of humanity 

 

Mezinárodní humanitární právo – pojem, prameny 

Mezinárodní humanitární právo, též právo válečné či právo ozbrojeného konfliktu (ius in bello) 

lze vymezit jako odvětví mezinárodního práva veřejného upravující způsob vedení ozbrojených 

konfliktů s cílem zmírnit lidské utrpení a poskytnout ochranu určitým skupinám osob, zejména 

těm, které nejsou přímo účastny ozbrojeného konfliktu nebo z něj byly vyřazeny v důsledku 

nemoci, zranění či zadržení. Jeho předmět krátce nazýváme humanizací ozbrojeného konfliktu. 

Přípustnost použití ozbrojené síly mezi státy upravuje jiné odvětví mezinárodního práva, a to 

mezinárodní právo na použití síly (ius ad bellum či ius contra bellum). Obě tato odvětví jsou 

na sobě nezávislá. Tedy např. i sebeobrana, jako oprávněné použití síly ve smyslu 

mezinárodního práva, se musí dít v souladu s normami práva humanitárního. 

Mezinárodní humanitární právo (též jen „MHP“) v podobě, jak ho známe dnes, se začalo 

formovat v druhé polovině 19. století, kdy v r. 1864 byla sjednána první ze smluv soudobého 

MHP, totiž Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných v polních armádách. Iniciátorem jejího 

přijetí byl Mezinárodní výbor Červeného kříže, krátce předtím (1863) uznaný mezinárodním 

společenstvím.  

Až do přijetí dnes platných čtyř Ženevských úmluv o ochraně obětí válek z 12. 8. 1949, které 

spolu se svými třemi dodatkovými protokoly181 představují základní kodex současného MHP,  

                                                           
181 Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli ze dne 12. srpna 

1949 (tzv. I. Ženevská úmluva), Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků 
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upravovalo MHP výhradně mezinárodní ozbrojené konflikty (tj. války v užším slova smyslu). 

Teprve uvedené úmluvy se začaly zabývat ochranou obětí i ozbrojených konfliktů nemajících 

mezinárodní ráz (do té doby označovaných za války občanské), známých i pod označením 

nemezinárodní, vnitrostátní či vnitřní ozbrojené konflikty. 

Mezinárodní humanitární právo patří k odvětvím již poměrně značně kodifikovaným, což ale 

téměř bezezbytku platí jen pro jeho větev upravující mezinárodní ozbrojené konflikty. Naproti 

tomu v případě MHP nemezinárodních ozbrojených konfliktů má většina norem (počítaje v to 

i normy nově vznikající) povahu mezinárodněprávního obyčeje a smluvní právo obsahuje jen 

jejich menší část. Na důležitost obyčejového pramene MHP182 poukázal již v r. 1899 F. Martens 

známou doložkou zvanou jeho jménem vtělenou do tehdy přijímané Haagské úmluvy o 

zákonech a obyčejích války pozemní, kterou najdeme i v obou Dodatkových protokolech 

k Ženevským úmluvám přijatých v r. 1977183. 

Cílem tohoto příspěvku není podat vyčerpávající přehled norem MHP, ale předložit soustavu 

jeho hlavních zásad, platných jak v mezinárodních tak nemezinárodních ozbrojených 

konfliktech. 

 

Základní zásady mezinárodního humanitárního práva 

Každý ozbrojený konflikt je ovládán dvěma protichůdnými zájmy – na straně jedné je to snaha 

násilnými prostředky přemoci protivníka, na straně druhé jsou to humánní ohledy, tedy raison 

d'etre mezinárodního humanitárního práva vůbec. Tomu odpovídají také dvě, dá se říci 

primární, zásady mezinárodního humanitárního práva, jimiž jsou zásada válečné účelnosti a 

zásada humanity (lidskosti): 

Zásada válečné účelnosti, vycházejíc z toho, že zlomení odporu protivníka je cílem války, 

uznává, že tento cíl lze dosáhnout poškozováním protivníka všemi k tomu účelnými prostředky, 

zejména též použitím ozbrojené síly.  

Tato zásada není vyjádřena v žádné specifické normě mezinárodního práva184 a vykládá se vždy 

restriktivně185. 

Zásada humanity (lidskosti) vyjadřuje přesvědčení, že válečné násilí (násilí provázející 

ozbrojený konflikt) není neomezené – nesmí zasahovat ty, kteří nejsou na konfliktu přímo 

účastni nebo z něj byli vyřazeni, a nesmí působit nadměrné útrapy.  

                                                           
ozbrojených sil na moři ze dne 12. srpna 1949 (tzv. II. Ženevská úmluva), Ženevská úmluva o zacházení s 

válečnými zajatci ze dne 12. srpna 1949 (tzv. III. Ženevská úmluva), Ženevská úmluva o ochraně civilních osob 

za války ze dne 12. srpna 1949 (tzv. IV. Ženevská úmluva), vyhlášeny pod č. 65/1954 Sb.; Dodatkový protokol k 

Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (tzv. I. Dodatkový 

protokol), Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů 

nemajících mezinárodní charakter (tzv. II. Dodatkový protokol), přijaty 8. června 1977, vyhlášeny pod č. 

168/1991 Sb.; Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího 

znaku (tzv. III. Dodatkový protokol), přijat 8. prosince 2005, vyhlášen pod č. 87/2007 Sb.m.s. Všechny tyto 

úmluvy jsou dostupné např. v [1]; tento pramen je dostupný též na 

http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_knihovna/Prameny_MHP.pdf 
182 K identifikaci obyčejových norem MHP inicioval Mezinárodní výbor Červeného kříže rozsáhlou studii. 

Informace o ní, včetně soupisu tam nalezených obyčejových norem je obsažena v [1], str. 250 a násl. 
183 V čl. 1 odst. 2 I. Dodatkového protokolu je formulována takto: „V případech, které neupravuje tento Protokol 

nebo jiné mezinárodní dohody, zůstávají civilní osoby a kombatanti pod ochranou a v rámci působnosti zásad 

mezinárodního práva vyplývajících z ustálených obyčejů, ze zásad lidskosti a z požadavků společenského 

svědomí.“ Poukazuje tedy i na to, že v případech, které nejsou platným právem upraveny vůbec, musí být 

aplikována zásada lidskosti.  
184 Srv. [6], str. 388.  
185 Tato restriktivnost je promítnuta do zásady vojenské nezbytnosti. 
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Tato zásada, jako obecná zásada humanitárního práva, naopak prolíná všechny normy MHP a 

vykládá se vždy extenzivně, tedy vztahuje se i na případy platným právem neupravené186. 

Zásada humanity stanoví právní meze výkonu zásady válečné účelnosti187. 

Pro praktickou aplikaci mají význam následující, dá se řídi odvozené, zásady: 

 

Zásada rovnosti stran konfliktu 

Obě strany konfliktu jsou si za všech okolností rovny v právech a povinnostech plynoucích z 

mezinárodního humanitárního práva. 

Protože účelem MHP jsou toliko humanitární ohledy vůči účastníkům ozbrojeného konfliktu, 

vytváří tato zásada nutný předpoklad pro jeho naplnění. Je odrazem výše zmíněné nezávislosti 

MHP a práva na použití síly, explicitně ji vyjadřují mnohé ze smluv MHP.  

Podle této zásady se při aplikaci MHP nesmí zohledňovat povaha či původ ozbrojeného 

konfliktu ani právní postavení stran konfliktu v něm – nehraje tedy roli kdo je v konfliktu 

agresorem, zda rozpoutání konfliktu bylo v souladu s Chartou OSN apod.188.  

 

Zásada rozlišování 

Každá strana konfliktu je povinna rozlišovat mezi osobami a objekty civilními na jedné straně 

a příslušníky ozbrojených sil a objekty vojenskými na straně druhé s tím, že útok189 je přípustný 

jen proti příslušníkům ozbrojených sil s výjimkou zdravotnického a duchovního personálu a 

proti objektům vojenským (vojenské cíle). Útok dále není přípustný proti osobám vyřazeným z 

boje v důsledku nemoci, zranění či zadržení (chráněné osoby).  

Osoby chráněné před útokem ztrácí nárok na tuto ochranu jen v případě, kdy se účastní přímo 

nepřátelství, a jen po takovou dobu.  

Způsoby a prostředky vedení boje musí být zvoleny tak, aby zaručily omezení následků útoku 

na vojenské cíle (zákaz tzv. nerozlišujícího útoku). 

Tato zásada stanoví povinnost vždy předem rozlišit, zda daná osoba či objekt spadá mezi osoby 

či objekty civilní nebo vojenské. Civilní osobou se přitom rozumí každá osoba, která není 

příslušníkem ozbrojených sil (ať již ozbrojených sil státu či povstaleckých skupin). Civilním 

objektem se rozumí každý objekt, který není vojenský. V obou případech platí, že v případě 

pochyb se uplatní tzv. presumpce civilní povahy.  

Útoky musí být přísně omezeny jen na příslušníky ozbrojených sil s výjimkou zdravotníků a 

duchovních a na vojenské objekty (souhrnně: vojenské cíle). Tomu musí bojující strany 

přizpůsobit výběr zbraní a způsobů jejich použití. Musí být učiněno vše pro vyloučení možných 

náhodných ztrát na civilních osobách či objektech (tzv. preventivní opatření před a při útoku). 

Útoky, které by byly prováděny tak, že by k omezení následků útoku na vojenské cíle nedošlo, 

se označují za nerozlišující a jsou zakázány. Pokud se zjistí, že již probíhající útok by nabyl 

nerozlišující povahy, musí být zrušen. Zásada úzce souvisí se zásadou přiměřenosti a zásadou 

vojenské nezbytnosti. 

Zásada, zcela v souladu s logikou MHP, pozastavuje civilistům a ostatním chráněným osobám 

ochranu na dobu, kdy se přímo účastní nepřátelských akcí. Přímou účastí se rozumí účast na 

bojové činnosti, tj. činy v kontextu ozbrojeného konfliktu, které mohou přímo – tj. 

bezprostředně – způsobit smrt či zranění protivníka, chráněné osoby, poškození nepřátelského 

                                                           
186 Viz výše citovaná Martensova doložka. 
187 MHP tak slovy preambule tzv. Petrohradské deklarace (1868) stanoví „hranice, kde se potřeby války musejí 

zastaviti před požadavky humanity“. 
188 Tento fakt odráží např. preambule DPI: „Vysoké smluvní strany … potvrzujíce rovněž, že ustanovení 

Ženevských úmluv … a tohoto protokolu musí být plně aplikována za všech okolností …. bez jakéhokoli 

nepříznivého rozlišování založeného na povaze či původu ozbrojeného konfliktu nebo na příčinách, jichž se 

dovolávají nebo jim připisují strany v konfliktu.“, dále srv. např. společný čl. 1 Ženevských úmluv, čl. 1 odst. 1 

I. Dodatkového protokolu. 
189 Tj. každý násilný čin v útoku či obraně. 



105 
 

majetku či nepříznivě zasáhnout protivníkovy vojenské operace (např. užití, resp. obsluha, 

zbraně, obsluha radiolokátoru, záškodnická činnost v blízkosti fronty); nejde však o činy jinak 

podporující stranu konfliktu, jako je výroba munice, dodávky uniforem, propaganda apod.190 

 

Zásada vojenské nezbytnosti 

Násilí používané v ozbrojeném konfliktu musí být omezeno na takové, jež MHP explicitně 

nezakazuje a které je skutečně za převažujících okolností nezbytné k dosažení legitimního 

vojenského účelu. 

Tato zásada, kterou nacházíme již v tzv. Lieberově kodexu (1863), omezuje druh a stupeň 

použité síly dvěma směry.  

Za prvé stanoví, že dané násilí nesmí být MHP explicitně zakázáno (objekt ani osoba nesmí 

požívat ochrany před útokem a zvolené způsoby a prostředky vedení boje nesmí být zakázány).  

Za druhé říká, že ani v případě, kdy je na osobu či objekt útok přípustný, není druh a stupeň 

použité síly libovolný, ale musí být nejnižší možný, tj. nezbytný, k dosažení daného účelu. 

Násilí nad touto úrovní již představuje jednání zakázané. Je třeba zdůraznit, že do určení 

přípustného násilí vstupují převažující okolnosti v daném místě a čase. Jiné bude přípustné 

násilí v situaci, kdy síly bojující strany situaci plně kontrolují (zejména v případě konfliktů nižší 

intenzity, vnitrostátních, situace na okupovaných územích apod.), a jiné – vyšší – v situaci 

opačné. V MHP nenajdeme pravidlo protivníka vždy raději zadržet než zabít, nicméně za 

okolností, kdy zadržení nepředstavuje dodatečné riziko, by usmrcení dané osoby, byť nebyla 

chráněna před útokem, mohlo být porušením MHP. 

Zdůrazněme dále, že nelze zaměňovat zásadu vojenské nezbytnosti za požadavek vojensky 

nezbytný. Ten je splnitelný, bez ohledu na jeho naléhavost, jen tehdy, neodporuje-li MHP. MHP 

samo, ovšem jen pokud to výslovně stanoví, umožňuje z některých svých pravidel výjimku 

v případě požadavku vojensky nezbytného (např. čl. 53 IV. Ženevské úmluvy obecně zakazuje 

okupační mocnosti ničit jakýkoli majetek na okupovaném území. Výjimku připouští jen 

v případě, kdy by jeho zničení bylo nezbytné k provádění vojenských operací. Vlastním účelem 

tohoto článku totiž je zakázat svévolné ničení majetku, ale je-li nezbytné vést v daném místě 

vojenské operace – a jsou-li splněny další podmínky MHP, např. plynoucí ze zásady rozlišování 

– může ke zničení takového majetku dojít). Zásadu tak nelze použít k ospravedlnění násilí, které 

je sice vojensky nezbytné, ale odporuje některé normě MHP. 

 

Zásada přiměřenosti (proporcionality) 

Nejsou přípustné útoky, u nichž se dá očekávat, že mohou způsobit ztráty na životech 

chráněných osob, jejich zranění nebo poškození chráněných objektů, které by převyšovaly 

předpokládanou konkrétní a přímou vojenskou výhodu. 

I útok, který je v souladu s požadavky zásady rozlišování zaměřen na vojenský cíl, může 

představovat ohrožení pro chráněné objekty (civilní objekt, zdravotnické zařízení, zařízení CO, 

objekty nutné pro přežití civilního obyvatelstva apod.) či chráněné osoby (civilisté, zranění, 

nemocní, trosečníci, zdravotnický a duchovní personál, personál CO apod.) a mohou tak být 

očekávány náhodné ztráty. Uvedená zásada jednak ukládá v každém takovém případě předem 

určit možné ztráty na chráněných osobách a objektech a rovněž konkrétní (tj. zřejmou a jasně 

vyčíslitelnou, nikoli hypotetickou) a přímou (tj. bezprostřední, aktuální, nikoli potenciální) 

vojenskou výhodu, kterou lze od útoku objektivně očekávat (vojenskou výhodou se rozumí míra 

oslabení nepřítele – započítává se počet nepřátelských bojovníků vyřazených z boje, jejich 

funkce a hodnosti, hodnota a nahraditelnost ukořistěné či zničené vojenské techniky, opevnění 

apod.; jde výhradně o hlediska vojenská, nelze zohledňovat např. politický význam operace či 

                                                           
190 Výkladem pojmu přímá účast v nepřátelství se zabývá Výkladová směrnice MVČK [4], viz též [3]; pramen 

[3] je dostupný též na http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/prima_ucast_full.pdf 
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dopady na morálku obyvatelstva nepřátelské strany). V případě, kdy by ztráty na chráněných 

osobách či objektech převýšily kvalifikovanou vojenskou výhodu, je útok zakázán. Pokud se 

zjistí, že již probíhající útok by se stal nepřiměřeným, musí být zrušen.  

Je třeba zdůraznit, že – s ohledem na souběžnou platnost zásady rozlišování a vojenské 

nezbytnosti – ztráty uvažované touto zásadou jsou až ty, k nimž by mohlo dojít i přes snížení 

stupně a druhu použité síly na nejnižší možnou úroveň a kterým nelze ani jiným výběrem 

způsobů a prostředků vedení boje, volbou denní doby či dáním varování předejít. Zásadu tak 

nelze použít k ospravedlnění útoku, kdy sice ztráty na chráněných osobách či objektech 

nepřevýšily dosaženou vojenskou výhodu, ale bylo lze je snížit nebo jim zcela předejít. 

Mohlo by být otázkou, zda v závislosti na růstu očekávané vojenské výhody mohou bez 

omezení růst i ztráty na chráněných osobách či objektech. Odpověď je záporná, neboť opačný 

závěr by byl popřením zásady rozlišování191 a ochrana civilních osob a objektů by tím byla 

nepochybně paralyzována, čímž by účelu MHP nemohlo být dosaženo. Náhodné ztráty na 

chráněných osobách či objektech tedy nejenže nesmí převyšovat získanou vojenskou výhodu, 

ale současně mohou být jen ojedinělé, nikoli rozsáhlé192. 

 

Zásada omezenosti volby prostředků a způsobů vedení boje 

Způsoby a prostředky vedení boje nejsou neomezené. Nesmí působit nadměrná zranění nebo 

zbytečné útrapy. Nesmí být proradné. 

Zásada rozlišování určila, co je legitimním cílem bojové činnosti a v souvislosti s tím, vzhledem 

k chráněným osobám a objektům, omezila i výběr prostředků a způsobů vedení boje. Nyní 

předložená zásada omezuje výběr způsobů a prostředků s ohledem na možné utrpení či zranění 

protivníka a zakazuje proradné klamání. Tato zásada úzce souvisí se zásadou vojenské 

nezbytnosti. 

I když je na danou osobu (např. nepřátelského kombatanta193 či osobu přímo se účastnící 

nepřátelských akcí) útok přípustný, neznamená to – s ohledem na zásadu humanity – že je 

lhostejno, jaká způsobí zranění či útrapy. Řada zbraní je z tohoto titulu zcela zakázána 

(rozšiřující se střely, výbušné střely, otrávené zbraně, chemické zbraně apod.) a toto pravidlo 

je jedním z nejstarších pravidel válečného práva vůbec. První smlouva z oblasti haagského 

práva (tj. práva upravujícího způsoby a prostředky vedení boje) vůbec je právě již citovaná 

Petrohradská deklarace zakazující použití výbušných střel proti živé síle nepřítele. Dále 

můžeme uvést zákaz výbušných zbraní produkující střepiny nezjistitelné RTG zářením (1980) 

– vyřazení protivníka z boje je střepinami rozmetanými výbušninou dosaženo bez ohledu na to, 

jsou-li kovové či např. skleněné. V druhém případě je však výrazně omezena možnost následné 

účinné léčby (nelze běžným vyšetřením – RTG – zjistit jejich polohu), což již představuje 

útrapy zbytečné. 

I když daná zbraň není explicitně zakázána, nesmí být poškození protivníka ve zjevném 

nepoměru k výhodě získané jeho vyřazením z boje a je-li možné za v danou chvíli převažujících 

okolností (poměr počtu bojovníků, vývoj taktické situace apod.) dosáhnout vyřazení nepřítele 

z boje humánnějším způsobem, je třeba jej použít (jde o analogii zásady přiměřenosti). Např. 

                                                           
191 Povinnost rozlišovat mezi civilními osobami, objekty a vojenskými cíli, povinnost omezit útoky jen na 

vojenské cíle či zákaz nerozlišujícího útoku patří mezi normy zvláštního významu, jak plyne např. z čl. 51 odst. 

1 I. Dodatkového protokolu. 
192 K témuž závěru dospívá např. komentář k čl. 51 odst. 5 písm. b) Dodatkovému protokolu I [7], který označuje 

snahu o odůvodnění rozsáhlých ztrát na civilním obyvatelstvu velikostí vojenské výhody za „protiřečící 

základním principům [I. Dodatkového protokolu]“. 
193 Tento termín v právním smyslu znamená příslušníka ozbrojených sil bojující strany v mezinárodním 

konfliktu. Tehdy také platí, že se po svém zadržení protější stranou stává válečným zajatcem a požívá trestně 

právní imunitu na činy, které představují účast v ozbrojeném konfliktu, ale nejsou porušením MHP (např. 

zranění či usmrcení nepřátelského kombatanta, zničení nepřátelských vojenských objektů). V nemezinárodním 

ozbrojeném konfliktu nemá tento pojem právního smyslu a není s ním spojena uvedená imunita. 
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jedna z obyčejových norem MHP vztahující se k použití zápalných zbraní (plamenomet) 

stanoví, že je-li možné protivníka vyřadit z boje jinou, humánnější, zbraní, musí být použita194.  

Druhý zákaz se týká nedovoleného klamání. Není přípustné založit klamání na zneužití 

některého z institutů MHP – např. předstírat zranění, status civilisty či zdravotníka, zneužít 

rozlišovacích znaků Červeného kříže, civilní obrany či jiných znaků, signálů a značek uznaných 

mezinárodním právem či státních znaků, uniforem nebo insignií jiného státu či mezinárodní 

organizace (OSN), vlajky parlamentáře – k tomu, aby u nepřítele vznikla mylná domněnka, že 

má právo na ochranu nebo má povinnost ochranu dle mezinárodního práva poskytnout. 

Klamání, v nichž není zneužito institutu mezinárodního práva, se pokládají za válečné lsti a 

jsou povoleny. 

 

Zásada nestrannosti 

Při aplikaci mezinárodního humanitárního práva je při zacházení s civilními osobami a 

osobami vyřazenými z boje zakázáno jakékoli nepříznivé rozlišování založené na příslušnosti 

ke straně konfliktu, rase, barvě pleti, pohlaví, jazyku, náboženském vyznání, politickém či jiném 

přesvědčení, národnosti, státní příslušnosti, sociálním původu, majetku, rodu či jiném 

podobném znaku.  

Tuto zásadu prosadil již Henri Dunant (zakladatel Červeného kříže) již na polích u Solferina, 

když získal povolení ošetřovat i raněné Rakušany, tedy příslušníky strany poražené. Tato zásada 

se promítá do řady ustanovení MHP (srv. např. čl. 12 I. a II. Ženevské úmluvy, čl. 16 III. 

Ženevské úmluvy, čl. 13 IV. Ženevské úmluvy čl. 9 I. a čl. 4 II. Dodatkového protokolu). 

Zakázáno je však pouze rozlišování nepříznivé – třeba při rozdělování pomoci lze upřednostnit 

skupiny osob, u nichž je její potřeba vyšší (srv. čl. 70 I. Dodatkového protokolu). 

 

Závěr 

Příspěvek představuje základní zásady mezinárodního humanitárního práva. Předložený systém 

není jediný možný, upřednostnili jsme však např. zařazení zásady válečné účelnosti (mnohde 

spojované se zásadou vojenské nezbytnosti) proto, aby vynikl dynamický střet dvou primárních 

zásad stojících na opačných pólech, což umožňuje lépe pochopit obsah a účel MHP i jeho vývoj, 

jako hledání kompromisu mezi humanitárními a vojenskými požadavky, nikoli jako unipolární 

systém odvíjející se pouze od zásady humanity.  

Výše popsané základní zásady MHP slouží, krom praktické aplikace při jeho výkladu, také jako 

relativně stručné a logicky sevřené představení základů tohoto mezinárodněprávního odvětví. 

Šíření znalosti MHP je jedním z úkolů zavazující všechny státy i složky Mezinárodního hnutí 

Červeného kříže a Červeného půlměsíce.  
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JAK KOMUNIKOVAT S OSOBAMI POD VLIVEM OMAMNÝCH  

A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK 

 
DAGMAR KOPENCOVÁ 

 

Abstrakt 

Příspěvek je zaměřen na bezpečnou komunikaci příslušníků policie České republiky s osobami 

pod vlivem omamných a psychotropních látek. 

 

Klíčová slova 

nebezpečí, komunikace, omamné a psychotropní látky, pachatel 

 

Abstract 

The paper focuses on the safe communication of members of the Czech police with persons 

under the influence of narcotic and psychotropic substances. 

 

Key words 

danger, communication, narcotic and psychotropic substances, perpetrator 

 

Úvod 

„Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České 

národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost 

osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti“195 

Úkolem policie je tedy chránit pořádek a vnitřní bezpečnost ve státě. Při vykonávání své práce 

mohou nastat krizové situace, které ohrožují nejen je samotné, ale i civilní osoby, které se 

nacházejí v nejbližším okolí či jsou přímo účastníky nebezpečné události. Stejně tak se ocitá 

v nebezpečí obecný nebo soukromý majetek nebo obecný zájem státu.    

Jedním bezprostředním nebezpečím jsou bezesporu omamné a psychotropní látky (OPL).  

Omamné a psychotropní látky neboli drogy upravuje zákon č. 168/1997 Sb., o návykových 

látkách v platném znění, nařízení vlády č. 463/2013 o seznamech návykových látek v platném 

znění a vyhláška č. 72/2014 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků a 

prekurzory zákon č. 272/2013 Sb., o prekurzorech drog v novelizované podobě. 

Pod pojem droga tedy lze obecně zařadit jed, léčivo nebo narkotikum. Drogou je jakákoliv 

látka, která způsobuje závislost u člověka, látka určená na diagnózu, léčení, prevenci nebo 

zmírnění onemocnění a také psychoaktivní látka, která mění myšlení, paměť, vnímání a náladu. 

Psychoaktivní látka po vstupu do organismu mění jednu nebo více jeho funkcí. V souvislosti 

s opakovanou aplikací psychoaktivních látek dochází ke stavu závislosti. Tělesná závislost 

vyplývá z chronického, opakovaného užívání drog a je charakterizována tolerancí a existencí 

abstinenčních příznaků pro konkrétní drogu. Vývoj tolerance není však u každého člověka 

stejný, a proto ho ani nelze předem předpovědět. Příčina toxického efektu drogy může být 

doprovázena také zvýšenou tolerancí organismu na danou drogu. Abstinenční příznaky vznikají 

tehdy, když dojde k náhlému přerušení dodávání drogy do organismu, resp. k výraznému 

snížení dávky dané drogy v organismu. Každá skupina drog (psychoaktivních látek) vykazuje 

různou míru psychické závislosti chápané jako potřeba dané drogy. Jedinec s psychickou 

závislostí často věří, že bez konkrétní drogy a její neustálého užívání, nemůže dál normálně 

fungovat. Projevuje se u něj neodolatelné nutkání užít drogu a drogu získávat jakýmkoli 

                                                           
195 Vokuš, J. Policie České republiky: Police of the Czech Republic: pomáhat a chránit. Praha: Policejní prezidium 

České republiky, 2010. ISBN 978-80-254-7701-4. 
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prostředkem. Navzdory některým konstantním a specifickým příznakům ovlivnění drogou, 

existuje značná variabilita v účincích dokonce i u konkrétního jedince. Významnou roli může 

v konkrétních sledovaných účincích sehrát i pohlaví uživatele. Jedním z ovlivňujících faktorů 

možné závislosti na droze jsou tzv. peristatické faktory, tj. faktory vlivu skupiny, okolí, 

kulturních stylů a jiných sociologických aspektů a souvislostí. 
Příslušníci policie ČR se stále častěji setkávají s osobami ovlivněnými drogami různého druhu 

a jsou nuceni řešit problémové situace na ulici i na služebně.  Jedná se zejména o uniformované 

příslušníky policie a poté o kriminalisty a vyšetřovatele. Zejména uniformovaní policisté jsou 

mladí a ve službě po krátkou dobu.  

Z důvodů politických a ekonomických tlaků dochází v určitých periodách ke snižování stavu 

policejního sboru, odchodu starších zkušených policistů znalých drogové problematiky z praxe, 

a poté k nabírání nových mladých policistů, kteří ovšem nemají potřebné znalosti a zkušenosti 

policejní práce a chybí jim možnost převzít praktické dovednosti a zkušenosti od policistů déle 

sloužících.  

Jedním z problémů policejní práce je jednání s osobami pod vlivem drog, rozpoznání těchto 

osob a taktéž možnosti získání informací k různým událostem a okolnostem, které jsou důležité 

k objasnění proběhlé události. Na jejich základě může dojít k ochraně života nebo majetku jiné 

osoby.    

 

Vliv omamných a psychotropních látek a léčiv na vnímání, zapamatování a osobnost 

člověka podle policejní praxe 

Každá látka v těle má určitý specifický vliv na člověka, na jeho organismus, ať již pozitivní 

nebo negativní. Omamné a psychotropní látky působí na funkci mozku a způsobují možné 

změny v chování, jednání či vnímání prožívaných událostí. Toto působení drogy může být 

dočasné nebo trvalé v závislosti na délce zneužívání těchto látek. Pro policistu, zejména 

vyšetřovatele je důležité znát, jak různé druhy drog dokážou ovlivnit chování člověka při 

kontaktu s policií a zejména jak se osoba pod vlivem drogy bude chovat při výslechu. Tato 

kapitola popisuje postřehy policistů, kteří přicházejí s těmito osobami denně do styku a musí se 

s nimi podle zákona vypořádat.   

Jednání s osobou pod vlivem drog je pro policisty velmi problematická záležitost. Policista 

musí brát v potaz, že každá osoba je individuální a i droga na každou osobu bude působit jinak, 

např. opiáty navozují příjemné stavy, hašiš dává smyslovým dojmům silný emocionální 

přízvuk, kokain příjemně vzrušuje. Také policista musí rozlišovat, z jakého důvodu od osoby 

získává informace, zda půjde o základní informace ke zjištění totožnosti, k jejímu stavu nebo 

informace důležité pro přestupkové či trestní řízení. Poté je důležité, zda policista tuto osobu 

vyslechne na ulici, popř. na policejním oddělení.  A nakonec v jakém procesním postavení se 

osoba pod vlivem drog nachází. Dále je třeba, aby poznal, zda je vyslýchaná osoba utlumená, 

dezorientovaná, vybuzená či agresivní. Zná-li policista, jakou drogu si vyslýchaný aplikoval a 

zda je občasný či stálý uživatel drog, potom může upravit chování a otázky tak, aby se sám 

nedostal do nebezpečné situace a ještě získal od uživatele drog výpověď. 

Vlastní komunikace s osobou pod vlivem návykové látky musí být velmi obezřetná a 

cílevědomá. Obecně lze doporučit, aby komunikace s takovou osobou byla co nejvýstižnější a 

co nejkratší. Při kontaktu by se měl policista snažit, aby nedocházelo ke zbytečným slovním 

výměnám, a tak předejít možným projevům agrese osob užívajících OPL. Při rozhovoru nebo 

pouhém setkání s toxikomanem, který porušil zákon, vždy jednat z pozice autority. 

Při komunikaci není vhodné být submisivní (nepodřizovat se, nepřijímat způsob jednání 

osoby), na druhé straně je krajně nevhodné, aby se policista choval agresivně a arogantně. V 

rozhovoru musí být rázný, autoritativní a jednoznačný. Intonace hlasu by měla být bez citového 

zabarvení. Mimoverbální projevy (mimika, gestikulace) by se měly používat pokud možno v 

co nejmenší míře, protože tyto mohou být toxikomanem pochopeny jako projev agresivity proti 
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jeho osobě. Policista by měl s touto osobou neustále udržovat oční kontakt, což osobu řadí do 

role „toho nižšího“ a znesnadňuje mu pocit lhaní. Pokud dojde k tomu, že dojde k slovní rozepři, 

i přesto, že se tomu bude snažit policista vyhnout, je dobré v takové situaci neříkat kategorické 

„ne“. Je dobré použít např. obrat typu: „Myslím si, že by bylo lepší, ale na druhé straně.“, a 

obratnou argumentací přimět toxikomana, aby postupně vyslovoval souhlas s výroky policisty. 

Také je nutno mít pro policistu v patrnosti to, aby při slovním výpadu ze strany toxikomana 

nereagoval podrážděně, ale musí tento atak odrazit klidem, ignorovat a tím toxikomana donutit 

opět k tomu, aby musel argumentovat, nebo ztratí svou výhodnou pozici ve vzájemné 

komunikaci. Např. řekne-li toxikoman „vy pořád otravujete lidi…“, měl by policista odpovědět 

s ledovým klidem: „můžete mít pravdu, ale jak jinak byste to řešil vy…“ Pokud osoba pod 

vlivem drog mluví pomalu, měl by policista mluvit rovněž pomalu. Jednání policisty musí být 

vcelku klidné, bez emocí, bez nervozity a to by mělo být patrné i ze způsobu komunikace a z 

verbálního projevu. 

Zde jsem shromáždila od policistů jejich postřehy a znalosti, jak se osoba pod vlivem 

jednotlivých drog může chovat a jak je schopna vypovídat. 

 

a) Drogy kanabisového typu 

Marihuana – U osoby, která požije marihuanu, u ní dojde ke změně vnímání času, čas se podle 

nich prodlužuje, tedy zpomaluje, nejsou schopni se tedy v čase orientovat. Stejně tak mají 

problém se orientovat v prostoru.  

Dochází k zostření smyslů. Pokud jde o její náladu, může dojít k jejímu poklesu, ke skleslosti 

nebo naopak je osoba bezdůvodně nápadně veselá až rozjařilá, směje se bez důvodu prakticky 

všemu a její smích není k utišení. V takové chvíli je zbytečné ji pokládat jakoukoliv otázku. Je 

mnohem lepší ji dotazy psát, neboť si položenou otázku vůbec nemusí zapamatovat, popřípadě 

je schopna zapomenout i to, o čem před chvíli mluvil. 

Při akutní intoxikaci (při vyšších dávkách) se muže vyskytnout zmatenost, ztráta pozornosti, 

pocity pronásledování, halucinace, zvukové a optické dotykové iluze. Dochází i k poruchám 

krátkodobé paměti. Ztrácí motivaci k jakékoliv činnosti. 

Po odeznění účinku se dostaví únava, zmatenost a otupělost. 

Hašiš – Nízké dávky z počátku mohou způsobit neklid, úzkost, později navozují zasnění, 

klidnou pohodu s chutí na sladké pochutiny. Osoba se chová obdobně jako uživatel marihuany, 

prožitky jsou však intenzivnější. V dané chvíli se může chovat pošetile, rozpustile jako malé 

dítě. Mohou začít zpívat, smát se, běhat po místnosti. 

Dochází ke změnám ve smyslovém vnímání, je zvýšena jejich citlivost, zejména u zrakových a 

sluchových vjemů, zvuky a barvy jsou jasnější. Taktéž intenzita čichových, hmatových a 

chuťových vjemů je vyšší, a to ovlivňuje schopnost reálného myšlení a uvažování. Například 

při kapajícím kohoutku může slyšet vodopád. 

Krátkodobá paměť je poškozena, dochází k zapomínání začátku věty ještě před  jejím 

dokončením a subjekt velmi často ztrácí pozornost. Dochází k časovým rozporům, prostor se 

jim mění před očima. Poruchy paměti mohou přetrvávat týdny po vysazení drogy. 

U vyšších dávek se mohou dostavit zrakové nebo sluchové halucinace s případnými poruchami 

paměti, k jejímu zhoršování a k jejím výpadkům.  

 

b)  Drogy halucinogenního typu 

Lysohlávky (Psilocybe) – Po požití je osoba neklidná, mírně ospalá a může velmi často zívat. 

Chová se obdobně jako po požití alkoholu, má poruchy koordinace. 

Dochází u nich ke změně vnímání reality, která se projevuje tak, že se ztrácejí v časoprostoru, 

tedy nejsou schopny určit čas a prostorové souvislosti. V intoxikaci vnímají ostatní lidi s 

deformovanými tvářemi a údy, vlastní tělo vnímají jinak, dochází k depersonalizaci a k 

pseudohalucinacím. Zesiluje se vnímání barev a zvuků, které mohou vést až k zrakovým 
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halucinacím. Intoxikovaný se může neuváženě a ukvapeně rozhodovat. Dotazy policistů 

vnímají nelibě, jako vyrušování. 

Kaktus Lofofora Wiliamsova (Lophophora Williamsii) nebo taky lidově San Pedro kaktus). 

Po požití mezkalinu mohou příznaky zrakových iluzí trvat až 10 hodin. Na začátku je osoba 

euforická, bezdůvodně se směje a vtipkuje, má pocit, že nemůže ovládat své tělo, jeho končetiny 

mění proporce a velikost. Vidí barvy, které ve skutečnosti v daném prostoru nejsou, má také 

čichové halucinace. Předměty mohou měnit velikost, jsou schopni vidět bájná zvířata. Barevně 

může vnímat i hudbu nebo různé zvuky. Otázky na prostor a čas budou nevěrohodné, protože 

jeho orientace je zhoršená. Taktéž určení místa, odkud slyšel nějaký zvuk, bude zhoršené. 

Ve vysokých dávkách dochází k rozpolcení osobnosti, schizofrenii. Při předávkování dochází 

k psychózám.  

Rostliny čeledi lilkovitých, například durman neboli panenská okurka, rulík zlomocný 

(Atropa bella-donna) a blín černý (Hyoscyamus niger).  

Uživatelé těchto drog nejsou příliš častí, protože nedokáží odhadnout, kolik si této látky vzít. 

Pokud se policista setká s takto ovlivněnou osobou, nebude s ní možná žádná komunikace. 

Osoba bude nestabilní, trpět závratěmi, je dezorientován, a bude mít halucinace všeho druhu 

včetně tělových. (snaží se z těla vytáhnout imaginární předměty, smést ze sebe brouky či 

mravence). Mohou se všemu smát, stejně tak mohou být agresivní vůči sobě. 

Nejsou schopni rozlišit realitu od jejich vidění. Mohou se snadno zranit a to i smrtelně, neboť 

se jim často zdá, že mohou létat. Jejich stav trvá až 24 hodin, kdy dochází k celkovému útlumu 

až naprostému vyčerpání. 

LSD – Nízká dávka vyvolává většinou euforii. Osoba, která požila LSD si vše v okolí 

uvědomuje a dokáže se kontrolovat. Dokáže se i orientovat v prostoru i času. Je tedy možné 

s ní komunikovat a získat věrohodné informace. Její vědomí je nezměněno a zachováno. Osoby 

jsou sdílní a upovídaní. 

Ovšem při vyšší dávce již neovládá svoji vůli a dochází k poruchám vědomí. Obecně lze říci, 

že LSD účinkuje na každého trošku jinak, účinky jsou tedy nepředvídatelné. Může docházet 

k iluzím, mohou vnímat a rozlišit realitu a chybné vjemy, ale pod vlivem příjemné vidiny, 

například slyší zvuky a cítí doteky, které se zdají velmi reálné, ale ve skutečnosti neexistují) se 

nechává unášet ve světě fantazie, tudíž sdělí naprosto nepravdivé údaje. 

Vysoké dávky způsobují halucinace, dochází k poruchám vnímání, ke ztrátě kontaktu s realitou, 

ke ztrátě volní kontroly, myšlení, prožívání a jednání. Nemají odhad časový a prostorový, 

dochází ke změnám barev. Jedinec má velmi často pocit, že tento stav nelze změnit, je trvalý, 

bezčasový, tudíž se u něho projevuje strach, úzkost a panická hrůza. Velmi často vidí kolem 

sebe v prostoru samé oči, točící se barevné terče, orientální vzory a točící se či vlnící barevné 

plochy. S takovým intoxikovaným se nedá rozumně domluvit, jeho odpovědi vzhledem ke 

ztrátě soustředěnosti jsou těžkopádné, není schopen dokončit myšlenku. V takovém stavu může 

dojít k pokusu o sebevraždu. 

Delší doba zneužívání LSD může způsobit i psychické poruchy ve smyslu schizofrenie a 

schizoidní poruchy osobnosti, které vedou ke změnám chování. Policista ji rozpozná tak, že 

osoba není schopná racionálního myšlení, má rychlé poruchy nálady, dochází ke změnám 

osobnosti, k halucinacím a bludům. 

 

c) Drogy opiátového typu 

Opium – Po požití opia se osoba dostane do stavu euforie a ztrácí pocit tělesné a duševní 

bolesti. Osoba se cítí klidně, opojně bez halucinogenních vizí. Po určité době bude osoba ospalá 

a nakonec usne. S tím musí policista počítat, že musí zjistit, kdy si narkoman vzal svoji dávku. 

Po probuzení bude mít totiž abstinenční příznaky a to jak fyzické, tak psychické a v tomto stavu 

již nebude schopen žádné komunikace. Tyto osoby zneužívající opium jsou většinou osoby 

arogantní, egoistické, nesnášenlivé a lhoucí. 
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Morfin – U morfinu bude euforie výraznější. Opojený je klidný, šťastný a vyrovnaný. Nemá 

žádné starosti. Policista uvidí před sebou velmi sebevědomou osobu, která je schopna normální 

aktivní komunikace. Ovšem po odeznění drogy nastoupí abstinenční příznaky, které tuto osobu 

vyřadí z běžného života i z možnosti provádění jakýchkoliv procesních úkonů. Dochází 

například k depresím, průjmu zvracení, poruchám krevního oběhu. Při vysokých dávkách 

působí hypnoticky a narkoman bude mít dýchací problémy. 

Heroin – působí obdobně jako jiné opiáty, pouze jeho nástup je rychlejší, zejména injekčním 

podáním. Protože proniká téměř okamžitě do mozku, způsobí na několik hodin (1-7 hodin) 

oblouznění. To znamená, že v tuto dobu policista s tímto narkomanem nic nezvládne učinit. 

Narkoman je uvolněný i svalově, je naprosto pasivní, klidný, s blaženým výrazem a je mimo 

realitu, protože se mu zamlžily všechny smysly. Po určitém časovém úseku je však schopen 

komunikovat bez zábran. Policista by měl být obezřetný, protože narkoman je schopen 

jakéhokoliv fyzické aktivity. Pokud je uživatel akutně intoxikován, je utlumený, většinou 

nedokončuje věty, jeho pozornost je jen občasná, je schopen být apatický, usínat. Policista musí 

mluvit v krátkých větách, klást jednoduché dotazy, které často opakuje, mluvit nahlas a 

srozumitelně artikulovat. Pokud drogu zneužívá dlouhou dobu, je nebezpečný, jeho povaha se 

mění k horšímu, vzniká rozklad osobnosti. U výslechu je třeba počítat s těžkými poruchami 

paměti, egocentrismem a záchvaty úzkosti vedoucími až k paranoidním stavům, kdy může být 

velmi nebezpečný. 

 

d) Drogy kokainového typu 

Kokain – Pokud kokain užije osoba, která ho nezneužívá a nezná, většinou na začátku ji spíše 

bude špatně. Bude trpět úzkostí, závratí a po fyzické stránce se bude cítit nepříjemně. Později 

po požití, většinou šňupáním, se osoba cítí bděle, bez únavy, plný energie, je veselý, družný, 

nemá hlad ani žízeň. Touží po pohybu a výkonu. Kokain se totiž dostává přímo do mozku. To 

trvá cca 20 minut po aplikaci. Po opadnutí tohoto účinku bude osoba neklidná, přecitlivělá na 

jakékoliv hlasité zvukové podněty a bude trpět fyzickými potížemi.  

Nehrozí produktivní poruchy vnímání (halucinace, iluze) či myšlení (bludy).  

Velké dávky vyvolávají vyčerpanost, osoba začne být úzkostná až depresivní. Někdy může být 

i agresivní. Pokud jde o opakované užívání, narkoman může trpět poruchami vědomí, 

stihomamem. Kokainisté při chronické otravě vidí velmi malé zvířata a hmyz, dokonce lidé 

mohou dosahovat velikosti kolem 10 cm. Je-li kokainistů více, mohou se navzájem podporovat 

takovou měrou, že mají společné vidiny, halucinace a to i sexuální. Po určité době dochází i 

těžkým psychickým změnám, například k paranoidní psychóze, které mohou vést 

až k sebevražedným nebo násilným náladám. 

Crack - Kouření kokainového cracku vyvolává kratší, ale intenzivnější omámení. Policisté 

uvádějí, že největší účinek cracku dosahuje vrcholu během prvních 30-60 minut po požití a 

stejně tak rychle mizí. Intenzivní euforie trvá 5-10 minut.  

Uživatelé cracku po určité době závislosti trpí přeludy a halucinacemi a vážně se zhoršuje 

jejich fyzický stav. Je zde vysoké nebezpečí předávkování. 

 

e) Drogy amfetaminového typu 

Amfetaminy – po požití osoba je naladěna k velkým psychickým i fyzickým výkonům. Je v té 

chvíli aktivní, což vede k neustálé potřebě něco dělat. Při výslechu bude neklidná, velmi 

energická a bdělá.  

Při vyšších dávkách se osoby stávají hovorné a velmi hyperaktivní. Dlouhodobé aplikace vedou 

k stavům úplné vyprahlosti, nedostatky volní uvažování a řízení, nesoustředěnosti, 

neadekvátního chování. Může docházet ke stavům již viděného a zažitého, přestože nic 

takového neproběhlo a nic takového nezažil. Je třeba s takovou možností u dlouhodobého 



114 
 

narkomana počítat. Takové stavy mohou vést k paranoie a k násilí, pokud začne narkoman 

věřit, že je ohrožen. 

Metamfetamin (pervitin) – osoba po požití se cítí povzbuzeně, cítí se šťastně. Je nabuzená, 

necítí bolest. Má velké množství energie. V této době je možné s ní komunikovat. Ovšem je 

nutno si dávat pozor na to, co osoba vypovídá, neboť ona si myslí, že všemu rozumí, všechno 

zná, je výřečná, sebevědomá. U narkomana je nutno počítat i například s nepozorností, je 

schopen například koukat dlouhou dobu z okna nebo na jiný, pro něj zajímavější podnět, než je 

policista. Ten musí být trpělivý a otázku opakovat tak dlouho, až ji narkoman pochopí a odpoví. 

Po určité době, 6-8 hodinách dochází k hádavosti, skáče všem do mluvy a poté i k možnému 

agresivnímu chování. Také je schopen se z ničeho nic dát na nesmyslný útěk, i když utéci není 

kam. Potřebuje novou dávku. Je zmatený, podrážděný, panický a psychicky dezorientovaný. 

Nakonec apatický a vyčerpaný. Nastupují pocity úzkosti, depresí, paranoi, halucinace. Může 

docházet k sebevražedným tendencím. 

Extase – může způsobit u uživatele dva stavy podle toho, v jaké náladě se nacházel před požitím 

drogy. Uživatel se tudíž může cítit euforicky, uvolněně, je přátelský nebo je podrážděný, po 

fyzické stránce se necítí dobře, je nekomunikativní. Pokud je na diskotéce či jiné taneční party, 

je schopen po dlouhé hodiny tančit, což velmi často vede k naprostému vyčerpání a kolapsu 

organizmu.  Při výslechu se dobře orientuje, je schopen pravdivě vypovídat, po odeznění účinku 

extáze se však dostavuje nevolnost, vysoká teplota, zhoršení vidění nebo špatná koordinovanost 

pohybu. V tomto stavu již není schopen vypovídat. 

 

f) Drogy typu organických rozpouštědel (inhalanty) 

Nejčastěji uživatelé zneužívají toluen, benzín, chloroform, různé čisticí prostředky, 

rozpouštědla a lepidla. Čicháním těchto látek se dostavují velmi rychle stavy podobné opilosti. 

Pokud není osoba stálým uživatelem a nepřežene to s dobou čichání, je v určitém stavu libosti, 

uvolnění, veselé nálady. Policista u takové osoby musí počítat po určité době s nástupem 

nevolnosti, ztráty koordinace a poruchou řeči. Dlouhodobí tzv. čichači však mohou být velmi 

nebezpeční. Nelze je vyslýchat, neboť mají velmi často halucinace a stávají se agresivními. 

Také mají poškozenou paměť, trpí poruchami a výpadky pamětí. 

 

Vliv léčiv na vnímání, zapamatování a osobnost člověka podle policejní praxe 

1. Tlumivé léky: sedativa (zklidňují) a trankvilizéry (zmírňují napětí a úzkost) 

Uživatel je zneužívá pro jejich uklidňující schopnost, pro zamezení úzkosti a duševního napětí. 

Nutno počítat s tím, že tyto léky zpomalují činnost mozku, utlumují centrální nervový systém 

(mozek a míchu). Narkoman je v myšlení velmi pomalý, má poruchy koncentrace. Na otázky 

může odpovídat zmateně, často mu není rozumět. Je na něm znát velká únava, a to tělesná i 

duševní.  Nakonec je netečný, usíná. Při vyšších dávkách narkoman ztrácí koordinaci, má 

výpadky paměti, je podrážděný a nedokáže mít správný úsudek. Může být nebezpečný okolí i 

sám sobě. Pokud užívá léky dlouhodobě podrážděný, depresivní, chronicky unavený, úzkostný 

až panický. Může mít halucinace a v té chvíli je agresivní, protože nedokáže rozeznat realitu od 

jeho paranoidních vjemů. 

2.       Opioidy: léky proti bolesti, které obsahují opium nebo jsou synteticky vyráběné.  

U narkomana, který zneužívá dlouhodobě léky – opioidy je třeba počítat s tím, že bude ospalý, 

bez koncentrace, naprosto nesoustředěný, tudíž nebude schopen reagovat na dotazy. Může být 

verbálně agresivní. 

3. Stimulanty: na zvýšení pozornosti a energie 

Policista začínajícího uživatele může vyslechnout, protože ten překypuje energií, jeho reakce 

je rychlá, je velmi pozorný, bdělý. Je schopen vnímat dotazy a promptně na ně odpovídat. Při 

delším užívání bude narkoman naopak mít sníženou schopnost pozornosti, bude se cítit neustále 

unaven, vyčerpán. Může mít i násilné chování, neboť je stále popudlivý a podrážděný. 
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Při dlouhodobém zneužívání má halucinace, je dezorientován a jeho psychotické chování je 

velmi nebezpečné.  

4.    Antidepresiva: účel je potlačovat deprese. 

Tento uživatel bude apatický, malátný. Policista ho nedokáže ničím motivovat. Největší 

problém antidepresiv je, že uživatel má velmi často sebevražedné tendence a závratě. 

 

Zvláštnosti taktiky výslechu u osob pod vlivem omamných a psychotropních látek 

Policista, je zpravidla první, kdo se dostane do kontaktu s toxikomanem a stává se vyslýchající 

osobou, která má zjistit první informace o spáchaném trestném činu. Většinou jde o 

uniformovaného policistu, zpravidla z pořádkové nebo dopravní policie. Na místo trestného 

činu se posléze dostaví některý policista z SKPV, kriminalista - operativec nebo vyšetřovatel a 

ti si většinou tuto osobu přebírají. Jednání s osobou pod vlivem návykových látek klade vysoké 

nároky na jeho jednání, protože pokud by se policista choval nevhodně, mohlo by to lehce 

vyprovokovat konfliktní situaci, která může u osoby pod vlivem návykové látky přerůst k 

agresi. Určit osobu pod vlivem OPL není jednoduché a jde vždy pouze o odhad, jehož míra 

pravděpodobnosti závisí na osobních zkušenostech policisty, na jeho úrovni jeho znalostí. Lze 

odhadnout, ve kterých místech a ve kterém čase je pravděpodobnost komunikace s osobami 

pod vlivem návykové látky nejpravděpodobnější. Při typování osoby pod vlivem návykové 

látky nebo přímo toxikomana je policista v nevýhodě, neboť zpravidla nemůže vycházet z 

obecných znaků jako je např. oděv. Při typování takových osob musí vycházet zejména z 

fyziognomických znaků, z reakcí, verbálního a nonverbálního chování osob. Jestliže tato osoba 

je dostatečně schopna vnímat policistu a ihned ho nenapadne, dojde ke vzájemné komunikaci 

mezi ním a policistou. Jde o složitý proces, neboť policista musí vyhodnocovat velmi bedlivě 

hlasový a jazykový projev, zda obsah odpovědí dávají smysl a zároveň sledovat pohyby a 

jednání této osoby (např. zda jde o přátelský, lhostejný nebo útočný, agresivní projev). Musí 

také odhadnout, zda osoba potřebuje okamžité lékařské ošetření.  

Navázání kontaktu s osobou užívající OPL a získávání pravdivých skutečností je mnohdy 

značně obtížné a je zde nutné mít navíc hlubší znalosti z oblasti psychologie a psychiatrie, a 

také jisté znalosti o dané problematice. 

Při provádění činnosti po linii toxi policista přihlíží ke zvláštnostem v reakcích a jednáních osob 

podezřelých z těchto protiprávních jednání (sklony k agresivitě, útěku, sebepoškozování apod.). 

Při kontaktu s těmito osobami dbá zvýšené ostražitosti, postupuje uvážlivě a k jejich střežení 

přibírá potřebný počet sil a prostředků. U omezení osobní svobody více osob je nezbytné 

zabránit jejich vzájemnému kontaktu a komunikaci. 

Vyslýchající musí s vyslýchanou osobou navázat kontakt. Navázání kontaktu je věcí 

vyslýchajícího. Základním hlediskem pro navázání kontaktu je orientační odhad osobnosti 

vyslýchaného. U osob pod vlivem OPL jde dále o zjištění situace, zda osoba je vůbec schopna 

výslechu. Výslech je náročnou záležitostí, která zcela pohlcuje psychickou kapacitu 

vyslýchajícího. Ten se totiž musí soustředit na promýšlení a kladení otázek, pozorovat a 

registrovat verbální i nonverbální projevy vyslýchané osoby, zvažovat při tom věrohodnost 

výpovědi atd. Stejně tak je důležité sledovat vlastní projevy a pocity v průběhu výslechu. 

Signálem může být to, pokud si vyslýchající uvědomí, že vyslýchaná osoba je mu silně 

nesympatická, vzbuzuje v něm negativní pocity apod. V takovém případě nastupuje nutnost 

zvýšeného sebeovládání, jehož cílem je subjektivní jistota o tom, že pocity antipatie vůči 

vyslýchanému se nikterak neprojeví v celkové atmosféře výslechu. 

Jakým způsobem výslech proběhne, jaká bude jeho kvalita, podstatně ovlivňuje osobnost 

vyslýchané osoby. Vyslýchané osoby můžou mít různé osobnostní vlastnosti, schopnosti, 

způsob, jakým se prezentují, různou inteligenci, můžou být sebevědomé nebo naopak plaché, 

jisté nebo i nejisté. Inteligentní osoby snadno komunikují a rozumí otázkám. Ti, kteří jsou méně 

inteligentní nebo mají psychické problémy, se zpravidla hůře vyjadřují, mají malou slovní 
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zásobu, nerozumí otázkám. U osob, které odpovídají sebejistě, není dáno, že odpovídají 

pravdivě, je zde i možnost, že na sebe chtějí jenom upozornit. Osobám, které jsou nejisté, by se 

měl nechat určitý prostor a nemělo by se na ně naléhat. 

Nevinní lidé zpravidla k věci vypovídají, pokud se nejedná o osoby blízké a k věci řeknou vše, 

co si pamatují. U toxikomanů je tomu však trochu jinak, protože ti jsou do věci osobně 

zainteresovaní (závislí odběratelé) a je pro vyslýchajícího obtížnější takovou osobu přesvědčit, 

aby vypovídala pravdu. Pro každého, kdo nemluví pravdu, je těžké si vlastní lež zapamatovat, 

což může být pozitivní pro vyslýchajícího. 

U osob užívajících OPL nebo u osob pod jejich bezprostředním vlivem je třeba při výslechu 

uplatnit zvláštní postupy. Před výslechem by se měl policista co možná nejdokonaleji seznámit 

s vyslýchanou osobou. Velmi často se jedná o osoby komplikované a rozporuplné, osoby, které 

jsou psychicky narušené, se kterými je komunikace velmi obtížná. Tyto osoby jednají mnohdy 

neadekvátně existující situaci, jsou agresivní, nebo naopak netečné bez jakéhokoliv zájmu 

o navázání kontaktu. V případech, kdy je vyslýchaná osoba bezprostředně pod vlivem drogy, 

mnohdy nelze výslech provést vůbec, jelikož osoba není výslechu schopna. Výslechem osob 

závislých na konzumu drog je třeba zjistit zejména, jaké drogy užívá, jak často je užívá, v jakém 

množství a další otázky.196 

„Problémem při výslechu toxikomana je změna schopnosti vnímat jevy kolem sebe po aplikaci 

drogy. Může dojít k ovlivnění některých smyslových orgánů. Změnou psychických vlastností 

může být narušena nejen schopnost vnímání, ale i schopnost zapamatování. Je tedy třeba 

přistupovat k vyslýchanému s větší trpělivostí a použít všechny dostupné a povolené 

prostředky, které slouží k vyvolání asociací a mohou pomoci lépe si vybavit paměťovou stopu. 

Nelze vyloučit i to, že osoba, která byla pod vlivem drog svědkem něčeho, si toto skutečně 

nepamatuje197 . 

Ovlivňovaní výslechu pomocí léčiv, tedy pomocí medikamentů či jiných drog, nemusí být 

úmyslné. Proto je mnohem nebezpečnější "převzít" výpověď procesní strany bez toho, abychom 

vůbec věděli, že vyslýchaná osoba byla pod vlivem medikamentů. Prakticky se to velmi lehce 

může přihodit, neboť vyslýchaná osoba nemusí jevit žádné známky požití těchto látek a 

vyslýchající tuto skutečnost při výslechu nezjistí. Může to být způsobeno i tím, že vyslýchající 

se předtím nikdy s vyslýchanou osobou nesetkal a tudíž nezná její běžné chování. Ovlivněná 

osoba se nemusí chovat nápadně, aby vyslýchající toto ovlivnění zjistil. Následkem toho 

dochází k tomu, že tato osoba se před soudem obhajuje sdělením, že její výpověď musí být 

brána jako neplatná, neboť nevěděla, co vypovídá pod vlivem aplikované látky.  

Výslech osoby, která je pod vlivem drog, je svým způsobem zvláštní způsob komunikace mezi 

policistou a vyslýchaným. Na počátku výslechu je velmi důležité zjistit to, zda je osoba vůbec 

schopna se časově a situačně orientovat. Mnozí narkomané si totiž po dvou až třech dnech 

nejsou schopni uvědomit, že byli ve styku s policií. Pokud je taková osoba v postavení svědka, 

je důležité její důsledné poučení. Výslechy těchto osob se vedou podle obecných taktických 

postupů vedení výslechu. Pokud musíme zasáhnout do monologu osoby pod vlivem OPL, 

musíme takto učinit obezřetně. Je zapotřebí si uvědomit jednu skutečnost, že osoby pod vlivem 

OPL jsou mnohem více náchylné k sugestivním a kapciózním otázkám, jejichž důsledkem 

může být potom neobjektivnost důkazu. Rozpory ve výslechu je vhodné odstraňovat hned 

po jejich zjištění. 

Chmelík ve své knize uvádí, že „doporučuje osoby vyslechnout opakovaně z toho důvodu, 

kdyby policista např. špatně odhadnul, jak moc byla vyslýchaná osoba drogou ovlivněna a že 

by to mělo vliv na procesní hodnotu výpovědi. Také dále doporučuje psychiatrické vyšetření 

                                                           
196 KONRÁD, Zdeněk, Jan MUSIL a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: Policejní 

akademie ČR, 1996. ISBN 80-85981-39-8, str. 96. 
197 STRAUS, Jiří, Jana VIKTORYOVÁ a kol. Metodika vyšetřování drogové kriminality. Praha: Policejní 

akademie ČR, 2006. ISBN 80-7251-219-6, str. 14. 



117 
 

takové osoby, což může být důležité k vyloučení lživé výpovědi, která je u osob užívajících 

OPL typická.“198 

V praxi nedochází k tomu, že by bylo každé osobě, která užívá OPL a je vyslýchána, prováděno 

psychiatrické vyšetření, jelikož je to velmi časově, personálně a finančně náročné. Toto se děje 

pouze ve výjimečných případech. U výslechů nastává problém u notorických uživatelů, kteří 

jsou pod vlivem drogy neustále. Policie nemá žádné zákonné prostředky izolovat danou osobu 

za účelem, aby se osoba zbavila drogy v těle. Je také otázkou, zda by to mělo nějaký význam, 

kdyby i policie tyto prostředky měla, protože po vyloučení drogy z těla u těchto osob většinou 

nastává těžký abstinenční stav. A navíc vše může trvat i několik dní. Také z těchto důvodů je 

na zvážení, zda by se měla osoba užívající OPL před každým výslechem podrobit orientačnímu 

testu, zda je pod vlivem drog nebo ne. Neznamená to, že pokud osoba již není „pod vlivem“ 

(droga právě maximálně neúčinkuje), že tuto drogu nemá osoba v těle (v tělních tekutinách – 

krev, moč, sliny). Takto by byly některé osoby nevyslýchatelné. V praxi se musí bohužel 

přihlížet i k nemalé ceně jednotlivých orientačních testů, nastává zde tedy nereálnost testy 

provádět před každým výslechem. Testy a případně i psychiatrické vyšetření se v praxi nutně 

provádí pouze u osob, které se jednorázově dopustí nějakého závažného trestného činu (loupež, 

těžké ublížení na zdraví, vražda) pro posouzení příčetnosti. Samozřejmě u výslechu osob 

užívajících OPL záleží na daném policistovi, jak zhodnotí situaci a zda osobu vyslechne nebo 

ne. 

Existují základní pravidla, která by měl znát každý, kdo jedná s osobou pod vlivem OPL. 

Vyslýchající, tedy policista, by měl mít na mysli, že osoba intoxikovaná návykovou látkou 

může jednat nepřiměřeně, nepředvídatelně, zkratkovitě a neuváženě. To se týká zejména 

intoxikací alkoholem, pervitinem, kokainem a halucinogeny. Intoxikovaná osoba může mít 

sklon k vztahovačnosti a vykládat si i neutrální podněty ze svého okolí jako útok nebo své 

ohrožení. Takový člověk bývá také velmi citlivý na neverbální složky komunikace, jako je tón 

hlasu, gesta a vzdálenost 199. 

Navrhuji zásady a doporučení směřující k efektivnějšímu provádění této kriminalisticko-

taktické metody – výslechu se zaměřením na osoby pod vlivem návykových a psychotropních 

látek: 

 

1. Znalosti a vědomosti – znalost drogové problematiky, charakteristiku jednotlivých 

druhů drog a vliv těchto látek na lidský organismus. 

2. Reálnost provedení procesního úkonu – lékařské vyšetření ovlivněné osoby za 

účelem, zda bude dán souhlas lékaře k výslechu této osoby. Zjistit psychický a fyzický 

stav osoby. 

3. Účelnost – vyslechnout osobu s přihlédnutím k významu možnému výsledku ve 

srovnání s vynaloženým časem, technickými prostředky a lidským úsilím. 

4. Zákonnost – výslech musí být proveden v mezích zákona a každá vyslýchaní osoba 

musí být nejpozději na začátku výslechu poučena o svých právech. 

5. Obezřetnost – po celou dobu výslechu je třeba mít na paměti, že vyslýchaná osoba 

může být nebezpečná a pod vlivem drog může fyzicky ohrozit vyšetřovatele. Je vhodné 

před výslechem si zjistit, zda tato osoba již byla v kontaktu s policií, pokud ano, jak se 

přitom chovala a zda již byla souzena či odsouzena za jiný trestný čin či přestupky 

(vyhledat v informačních systémech trestní a přestupkovou minulost) 

6. Ostražitost – po celou dobu styku s vyslýchanou osobou zajistit vyšetřovateli 

minimálně další osobu ke střežení chování této osoby 

                                                           
198 CHMELÍK, Jan a kol. Drogová kriminalita. Praha: Úřad vyšetřování pro ČR, MVČR. 1999. str. 55. 
199 NEŠPOR, Karel a Václav DVOŘÁK. Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami. Praha: 

Armex, 1998. ISBN 80-902283-9-9, str. 34. 
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7. Operativnost a rychlost výslechu – je nutno brát v potaz, že osoba pod vlivem grog 

udrží pozornost jen po určitý čas a její zdravotní stav se může rychle změnit. 

8. Jednoduchost a srozumitelnost výslechu - otázky musí být jednoduché, jednoznačné 

a srozumitelné. Klást otevřené otázky. Vyvarovat se sugesci. 

9. Využití techniky – využití výpočetní techniky k protokolaci výslechu, k pořízení 

obrazového a zvukového záznamu průběhu výslechu.   

10. Ochranná opatření (ochrana před nákazou) – mít připraveny a využít ochranné 

pomůcky a desinfekční prostředky při styku s osobou zneužívající drogy, která 

nedodržuje hygienu a může mít infekční chorobu, o které ani nemusí vědět. Policista 

musí mít na paměti, že může dojít k přenosu nakažlivé choroby přímým kontaktem s 

infikovanou osobou. Po provedení výslechu je nutno vydesinfikovat místa, kde se osoba 

zdržovala a věci, kterých se dotýkala.  

 

Závěr 

Příspěvek poukazuje na nebezpečí současné doby, se kterým se policisté musí potýkat každý 

den ve své pracovní činnosti. Jsou to osoby pod vlivem omamných a psychotropních látek. 

Samozřejmě záleží na tom, zda jde o pachatele přestupků nebo trestného činu, svědka, či jde 

jen o osobu, která si aplikovala tuto látku a je třeba ji vykázat z určitého místa, popřípadě ji 

poskytnout první pomoc. Komunikace mezi policisty a ovlivněnou osobou závisí i na druhu 

omamné a psychotropní látky, kterou si ovlivněná osoba aplikovala a v jakém stavu se 

momentálně nachází. 

Sepsala jsem zkušenosti policistů i své z jednání s narkomany a jak zjistit požadované 

informace, které policista potřebuje získat. Čerpala jsem z dlouholeté praxe své i mých kolegů 

policistů.  Protože je občas důležité takovou osobu vyslechnout, v příspěvku jsem navrhla 

zásady a doporučení, s nimiž je možné provádět tento procesní úkon efektivně a pokud možno 

bezpečně. 

   

Literatura 

ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380- 

461-9. 

CHMELÍK, J. a kol. Drogová kriminalita. Praha: Úřad vyšetřování pro ČR, MVČR. 1999. 

KONRÁD, Z., MUSIL, J. a kol. Metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Praha: 

Policejní akademie ČR, 1996. ISBN 80-85981-39-8. 

MATIÁŠEK, J., SOUKUP, J. a BÁRTA, B. Psychologie a výslechová praxe. Praha: Orbis 

1968. 

NĚMEC, M. Vybrané problémy kriminalistické taktiky. Praha: Armex, 1999. ISBN 80-86244-

05-9.  

NEŠPOR, K. a DVOŘÁK, V. Prevence trestné činnosti související s návykovými látkami. 

Praha: Armex, 1998. ISBN 80-902283-9-9. 

NOŽINA, M. Svět drog v Čechách. Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 1997. ISBN 8085917-

36-X. 

RABOCH, J., JIRÁK, R., PACLT, I. Psychofarmakologie pro praxi. 2. vyd. Praha: Triton, 

2007. ISBN 978-80-7387-041-6. 

STRAUS, J, VIKTORYOVÁ, J. a kol. Metodika vyšetřování drogové kriminality. Praha: 

Policejní akademie ČR, 2006. ISBN 80-7251-219-6. 

SVOBODA, M. Psychologická diagnostika dospělých. 3. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-

7367-050-X. 

ŠTABLOVÁ, R. a kol. Drogy, kriminalita a prevence. Praha: PA ČR, 1997. ISBN 80-85981 

64-5. 



119 
 

VOKUŠ, J. Policie České republiky: Police of the Czech Republic: pomáhat a chránit. Praha: 

Policejní prezidium České republiky, 2010. ISBN 978-80-254-7701-4. 

VYKOPALOVÁ, H. Vybrané kapitoly ze sociální psychologie v kontextu komunikace. 

Olomouc:  Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. ISBN 80-244-0084-7. 

VIKTORYOVÁ, J., PALAREC, J., BLATNICKÝ, J., ŠIMON, L. Vyšetrovanie farmaceutickej 

trestnej činnosti. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2017. ISBN 978-

80-8054-748-6. 

Ottův slovník naučný: Příčetnost. [online]. [cit. 7. 7. 2015 ]. Dostupné z: 

https://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/P

%C5%99%C3%AD%C4%8Detnost 
 

Kontaktní adresa 

JUDr. Dagmar Kopencová 

Vysoká škola finanční a správní 

Estonská 500/3, 101 00 Praha 10 

e-mail: dagmar.kopencova@seznam.cz 

mailto:dagmar.kopencova@seznam.cz


120 
 

VLIV OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK NA TRESTNOU 

ČINNOST V ČR. CHARAKTERISTIKY OPL 

 
DAGMAR KOPENCOVÁ 

 

Abstrakt 

Omamné a psychotropní látky představují pro současnou společnost závažnou hrozbu. V tomto 

článku uvádím charakteristiku těchto látek zneužívaných v České republice a náhled jednání 

osob, které v době páchání trestných činů byly pod jejich vlivem.  

 

Klíčová slova 

Hrozba, omamné a psychotropní látky, pachatel, výzkum 

 

Abstract 

Drug and psychotropic substances pose a serious threat to today's society. In this article I 

describe the characteristics of these substances abused in the Czech Republic and the insight of 

the behavior of persons who were under their influence at the time of committing the crimes. 

 

Key words 

Threat, narcotics and psychotropic substances, offender, research 

 

Úvod 

Omamné a psychotropní látky se všeobecně nazývají drogy. Tyto látky sami o sobě nejsou nijak 

nebezpečné, naopak ve zdravotnictví a výzkumu jsou velkým přínosem pro lidstvo, ovšem 

v nesprávných rukách představují hrozbu. 

Obecně je hrozba primární, mimo nás nezávisle existující fenomén, který může nebo chce 

poškodit nějakou konkrétní hodnotu objektu200 nebo aktiva.  

V tomto případě je hrozbou či nebezpečím každé jednání, které je pro společnost nebezpečné, 

které může způsobit u jecdnotlivce ohrožení na zdraví i na životě, nebo velkou škodu na 

majetku nebo alespoň částečně ohrozit chod společnosti.  

Společnost se před takovým jednáním snaží chránit a brání se různými postihy, které mají 

potlačovat takové jednání jednotlivců či skupin osob. Trestní represe státu je zaměřena jak proti 

jednotlivci, který neodborně, nezákonně manipuluje s drogou, tak proti organizovaným 

skupinám, které mohou svoji nelegální činností přesahovat i hranice státu.  

Tyto osoby se dopouštějí tzv. drogových deliktů, zejména neoprávněně vyrábí, distribuují či 

jinak nezákonně nakládají s drogami, nebo páchají trestnou činnost v souvislosti se 

zneužíváním drog a takto získané finanční prostředky se snaží různým způsobem legalizovat. 

Podle trestního práva tyto trestné činy tedy spadají do kategorie trestných činů obecně 

nebezpečných, svojí povahou jde o trestné činy ohrožovacích – k dokonání činu postačuje 

vyvolání ohrožení, tedy bezprostředního nebezpečí, kde hrozí reálná škoda na chráněném 

objektu či zájmu, nemusí dojít k následku. 

Drogou je každá látka, která způsobuje u lidského organismu závislost, některá zprvu pomáhá 

člověku se soustředit, zahání např. únavu, strach, stres, pomáhá léčit, snižuje bolest, odbourává 

deprese. Jakmile si ji osoba aplikuje do svého těla, pociťuje velké množství změn, zejména u 

vnímání (možné jsou i zrakové, sluchové i hmatové halucinace), paměti a myšlení. Dochází v 

širokém spektru ke změně nálad.  Jde-li o libé pocity anebo psychoaktivní látka pomáhá, po 

                                                           
200 ZEMAN, P. a kol. Česká bezpečnostní terminologie, Ústav strategických studií vojenské akademie v Brně, 

Brno, 2002, s. 58, ÚSS/2002-S-1-031. 
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odeznění účinku chce osoba opětovně prožívat předešlý stav, dochází k další aplikacím. U 

některých drog postačí několik opakování, u jiných je doba delší, než dojde k závislosti, ať již 

tělesné nebo psychické, či obě. Není možné určit, kolik dávek k jednotlivé závislosti u člověka 

postačuje, protože každý je tělesně jinak zdatný a jinak odolný, taktéž na každý druh drogy si 

tělo vytváří určitou toleranci. Stejně tak abstinenční příznaky jsou závislé na psychické a tělesné 

konstituci osoby. Ty vznikají po určité době, kdy dávka drogy v organizmu postupně odeznívá 

a tělo reaguje somaticky, např. třes, horečka, křeče, poruchy vidění. Psychická závislost vede k 

puzení znovu si vzít drogu, věří, že bez ní není schopen fungovat. 

Zneužívané drogy představují pro společnost závažný problém sociální (u konzumentů dochází 

ke změnám základních životních hodnot, oslabování vůle a narušování mezilidských vztahů), 

zdravotní (mimo somatických a psychických poruch drogově závislých představuje užívání 

drog, zejména těch, která se aplikují nitrožilně, vysoké riziko nákazy infekcí přenášených krví  

- hepatitidy, viru HIV etc.), finanční (zatížení veřejné sféry o náklady na represi a podporu 

nejrůznějších preventivních programů, ve sféře sociálního zabezpečení potom zvýšené výdaje 

na podpory v nezaměstnanosti, na sociální dávky či invalidní důchody). S drogami je také 

spojeno široké spektrum trestné činnosti. Mimo trestné činy zaměřené na regulaci nelegální 

výroby a distribuce drog či zvyšování poptávky po drogách, existuje i rozsáhlá trestná činnost 

páchána pod vlivem nebo v souvislosti s užíváním drog, trestná činnost spojená s uplatněním 

nelegálně získaných finančních prostředků z drogové činnosti.201 

Drogová problematika v naší republice se již netýká pár konzumentů z dob před  rokem 1989. 

Po otevření státních hranic bohužel naše území zaplavil trh s  drogami různého druhu od 

rostlinných až po syntetické. Na takový rozsah a množství náš stát nebyl vůbec připraven a než 

orgány činné v trestním řízení včetně naší legislativy začali fungovat a tento problém řešit, již 

drogy u nás zdomácněli. Vytvořila se síť prodejců drog a síť uživatelů. Přes různé preventivní 

programy se počet uživatelů nijak rapidně nesnižuje.  

Taktéž drogová problematika už dávno není problémem ohraničené skupiny konzumentů drog. 

Drogy a jejich distribuce představují hrozbu překračující hranice zemí a kontinentů, vedou k 

výrazným medicínským, sociologickým a ekonomickým důsledkům s chabou a naivní snahou 

na univerzální řešení. 

 

Základní charakteristika omamných a psychotropních látek 

V odborné terminologii jsou drogy označovány jako omamné a psychotropní látky. „Jde o látky, 

u nichž vzniká nebezpečí chorobného návyku nebo psychických změn nebezpečných pro 

společnost nebo pro toho, kdo je opakovaně bez odborného dohledu užívá“202. V průběhu 

zkoumání omamných a psychotropních látek, jak z hlediska účinků na lidský organismus, tak i 

jejich chemické podstaty, byly tyto látky děleny z pohledu mnoha hledisek, např. podle typu 

drogových závislostí (typ morfinový, kokainový, amfetaminový, cannabisový apod.), nebo 

podle jejich chemického složení či původu. 

Vybírám jen některé nejznámější druhy drog z jednotlivých typů OPL:  

 

a) Drogy kanabisového typu 

Marihuana (slangově „tráva“, „bandža“, „marijánka“, „zelí“) je nejznámější a 

nejzneužívanější drogou. 

„Botanický termín marihuana představuje rostlinu Konopí seté - Cannabis sativa. Ve většině 

zemí, zejména však v USA je ze zákona termín marihuana jakákoliv část rostliny Cannabis 

sativa, pryskyřice získaná z kterékoliv části rostliny a veškeré průmyslové zpracování, sůl, směs 

                                                           
201 Srovnej NOVOTNÝ, Oto, Josef ZAPLETAL a kol. Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. ISBN 80-

86432-08-4, str. 153. 
202 ŠTABLOVÁ, Renata. a kol. Drogy, kriminalita a prevence. Praha: Policejní akademie ČR, 1997. ISBN 

8085981 64 5, str. 11. 
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nebo přípravek z této rostliny nebo jejích části. Do tohoto termínu se však nezařazují stébla 

dospělé rostliny, konopná vlákna, oleje nebo potraviny (např. koláče) připravované z 

lisovaných nebo sterilizovaných semen neschopných klíčení.“ 203 Účinnou látkou je zde 

psychoaktivní látka THC. 

Hašiš je známý na ilegálním trhu jako „hash“, „honey oil“, „charos“, „ganja“, „bhang“, „kiff“.  

"Hash" nebo v našem jazyce hašiš je výtažek samičích květů (méně často samčích), tedy 

pryskyřice s výrazně štiplavým zápachem. Obecně je to hnědá nebo hnědo-černá pryskyřičná 

hmota. Hašiš se aplikuje kouřením pomocí tzv. pipe, což je trubka ze dřeva, kovu, hlíny nebo z 

jiného materiálu s malou nádobkou (vaničkou) na konci. Hašišový olej se získá koncentrací 

pryskyřice (zahřátím dochází k odpaření extrakčních činidel) a obsahuje až okolo 50% THC. 

Olej je bezbarvý hnědý nebo černý. Takzvaný kief204 je hašišový prášek. Resin je tmavá hnědá 

až černá pryskyřice vznikající při kouření rostliny a obsahuje pouze stopové množství THC.“205   

 

b) Drogy halucinogénního typu 

Mezi zdroje halucinogenů patří celá řada volně rostoucích rostlin hlavně v subtropických 

geografických oblastech světa. Kromě toho patří k této skupině i polosyntetické a syntetické 

látky. 

Řadíme sem: 

Lysohlávky (psilocybinové houby), (slangově „houbičky“). Lysohlávka je houba, která se v 

některých lokalitách v České republice vyskytuje hojně lysohlávka česká (Psilocybe 

bohemica). 

Kaktusy - Ježunka Williamsova (Lophophora williamsii) i San Pedro (lidový název), 

(Trichocereus pachanoi) jsou zdrojem meskalinu. Vyskytují se například v Mexiku, v jižních 

státech USA, v Peru. 

Mezi přírodní látky s mírným halucinogenním účinkem lze zařadit i extrakty z rostlin čeledi 

lilkovitých. Např. lilek zlomocný (Atropa belladona), durman obecný (Datura stramonium), 

blín černý (Hyoscyamus niger) a lilek černý (Solanum nigrum). Účinnými látkami jsou v těchto 

rostlinách atropin, skopolamin, hyoscyamin a další.  

LSD (diethylamid kyseliny lysergové) je hlavním zástupcem polosyntetických halucinogenů. 

Kyselina lysergová se izoluje z námelu, což je parazitující houba paličkovice 

nachová  (Claviceps purpurea206) na obilí. LSD je možné získat, syntetizovat i umělou cestou 

bez přírodního výchozího prekurzoru. 

 

c) Drogy opiátového typu 

Jedná se o látky původně získávané z opia (zaschlá šťáva z nezralých makovic). Mezi 

nejznámější zástupce opiátů se řadí heroin. Dalšími typickými opiáty jsou např. opium a morfin. 

Opium – surovinou pro jeho získání je zaschlá šťáva z nezralých makovic máku setého, která 

na vzduchu tuhne a hnědne. Šťáva se získává nařezáním nezralých makovic. Na 1 kg opia je 

potřeba šťáva asi z 20000 makovic. Nejúčinnějším alkaloidem opia je morfin. 

Morfin se získává z opia (je jedním z hlavních alkaloidů v máku setém) a bývá v podobě bílého 

bezbarvého prášku, který je rozpustný ve vodě, ale může se vyskytovat i v tabletách. Je bez 

zápachu a chutná hořce. U morfinu vzniká velmi rychle silná somatická a psychická závislost. 

                                                           
203 CAULKINS Jonathan Paul, Beau KILMER a kol. Considering Marijuana Legalization: Insights for Vermont 

and Other Jurisdictions. Santa Monika: Rand Corporation, 2015. ISBN 978-0833088758, str. 15.  
204 Kief je koncentrovaná forma konopí, která víceméně vzniká při odstranění trichomů z květů. 
205 KARCH, B. Steven. Drug Abuse Handbook. USA: CRC Press Book. Retrieved, 2016. ISBN 978-0849316906, 

str. 82. 
206 Paličkovice nachová (Claviceps purpurea) je jedovatá vřeckovýtrusná houba z čeledi paličkovité, která tvoří 

podhoubí v semeníku lipnicových rostlin a mění ho v tmavý tvrdý útvar tzv. námel. 
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Heroin (slangově „háčko“, „héro“, „herák“) – jedná se o derivát morfinu a jde o klasickou 

tvrdou drogu. Je to látka původně syntetizovaná jako lék proti bolestem a kašli. Heroin může 

mít podobu bílého až tmavohnědého krystalického prášku a bývá cítit po octu. Heroin vytváří 

daleko hlubší a vážnější návyk nežli morfin. 

 

d) Drogy kokainového typu 

„Přírodním zdrojem kokainu je rostlina kokainovníku, její rodové jméno je Erythroxylum s 

přibližně 230 druhy rozšířenými hlavně v Jižní Americe, avšak rostlina se nachází také daleko 

na východě jako je Java a Indie.“207 Kokain se vyrábí z listů keře koka, které se suší, a poté se 

dále chemicky upravuje.   

Kokain bývá označován za jednu z nejnebezpečnějších drog. Psychotropní efekt je poměrně 

velmi krátký, takže u skutečných závislostí mohou být dávky opakovány až 20 krát za den, 

dochází ke spotřebě i dvou a více gramů kokainu za den.   

 

e) Drogy amfetaminového typu 

„Uvedená skupina drog v sobě zahrnuje léčiva s generickým a obchodním názvem a také 

ilegálně vyráběné látky s názvy pocházejících z drogových komunit. Drtivá většina těchto látek 

se získává s využitím chemické syntézy. 

Amfetaminové preparáty lze na základě chemické stavby rozdělit orientačně na dvě skupiny:  

 deriváty fenyl propylamin, kde patří amfetamin (Elaston, Psychoton, Benzedrin); 

metamfetamin (pervitin);  

 metylendioxyamfetamin (MDA, MDMA, MDE, extáze, DOM, PMA). 

K heterocyklickým derivátem patří fenmetrazin208 (Preludin, anorexie); dexfenmetrazin 

(Dexfenmetrazin) a methylfenidát209 (Centedrin, Ritalin).“210 

Amfetaminy jsou jemně krystalické prášky bez zápachu, které vykazují dobrou rozpustnost ve 

vodě i v alkoholu. Často jsou v drogové komunitě kombinovány do různých "vyzkoušených" 

mixů s jinými léky, nejčastěji s analgetiky (léky proti bolesti). 

 

f) Drogy typu organických rozpouštědel 

Cílovou skupinou tohoto druhu závislosti jsou zejména nejchudší skupiny drogové klientely. 

Uvedenou skutečnost podporuje navíc fakt volné dostupnosti širokého spektra látek této 

skupiny. Čichači acetonu nebo toluenu se staly oficiálně ignorovanou skupinou obyvatelstva 

větších měst. 

Bezproblémová dostupnost je tím hlavním faktorem široké rozmanitosti používaných látek z 

kategorie ředidel, lepidel, čističů pro domácnost a podobně. 

„Chemicky se jedná o alifatické, cyklické, aromatické uhlovodíky a jejich deriváty. Společnou 

vlastností je, že rozpouštějí tuky a lipoidní látky a mají narkotický účinek. Charakteristickou 

vlastností také je, že poškozují některé vnitřní orgány – mozek, ledviny, játra, kostní dřeň.211 

 

                                                           
207 PLOWMAN, Timothy a Nancy HENSOLD. Names, types, and distribution of neotropical species of 

Erythroxylum (Erythroxylaceae). Brittonia. 2004, roč. 56, č. 1, str. 1–53. ISSN 1938-436X. 
208 Fenmetrazin a dexfenmetrazin - látky s psychostimulačním účinkem. 
209 Methylfenidát (známější jako ritalin) je slabší příbuzný amfetaminů.  
210 KARCH, B. Steven. Drug Abuse Handbook, 2. vyd. CRC Press Book Custom. 2016, ISBN 978-0849316906, 

str. 455. 
211 Drogová poradna SANANIM: Těkavé látky [online]. [cit. 9. 8. 2017]. Dostupné z: 

http://www.drogovaporadna.cz/tekave-latky.html 

 

http://www.drogovaporadna.cz/tekave-latky.html
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Charakteristiky léčiv 

Specifickou skupinou drog a drogových závislostí představují oficiálně distribuovány léčiva. 

Zneužívání léčiv splňuje všechny základní definice drogové závislosti, i když prvotní podnět k 

užívání může být spojen s existujícími zdravotními problémy, či akutním stavem. 

Rozdělení do skupin podle farmakologie: 

a) Opioidy – léky tlumící přenos bolestivých impulzů mezi jednotlivými nervy, což 

znamená, že snižují přenos bolestivého podnětu v míše a mozku. Řeší jen bolest, ne 

příčinu bolesti. 

b) Psychostimulancia - léky, které urychlují psychomotorické tempo, zvyšují nabídku 

představ, urychlují myšlení, zlepšují výbavnost paměti, ale na úkor přesnosti, zahánějí 

únavu, zkracují spánek, snižují chuť k jídlu. Působí stimulačně i u zdravých osob. Pro 

své aktivující účinky jsou psychostimulancia zneužívána s rizikem vzniku drogové 

závislosti.212 

c) Anxiolytika – léky odstraňující úzkost. 

d) Antiastmatika – léky proti průduškovému astmatu. 

e) Antiparkinsonika – léky používané v léčbě parkinsonismu. 

f) Barbituráty – léky které se dříve využívaly na spaní, mají tlumící účinek na nervovou 

soustavu, při předávkování může vést až ke smrti. V současnosti jsou nahrazovány 

benzodiazepiny. 

g) Antitusika – léky tlumící suchý kašel, v minulosti především s obsahem kodeinu, v 

současnosti nahrazovány butamiráty (Stoptussin, Sinecod, Tussin). 

h) Halucinogeny – léky z přírodních i syntetických látek, které vyvolávají změny vnímání. 

i)  Anabolika – anabolické steroidy pro růst svalů. 

Z hlediska ilegálního obchodu s drogami mají léčiva velký význam, protože představují důležité 

prekurzory pro výrobu dalších syntetických drog zejména z kategorie opiátů a 

psychostimulancií. 

 

Výzkumné šetření  

Pachatelé, kteří páchají trestnou činnost pod vlivem drog, ji páchají z určitých důvodů. Nejvíce 

se jedná o osoby, které jsou sami narkomani, a drogu jejich tělo požaduje. Protože nejsou 

schopni si opatřit peníze jiným způsobem, začnou s trestnými činy (majetkovými a násilnými). 

Druhou skupinou jsou pěstitelé, výrobci a distributoři, kteří si tímto způsobem vydělávají i na 

vlastní spotřebu drogy. 

Pro zjištění, jaký pachatel páchá trestnou činnost pod vlivem drog, jakou trestnou činnost páchá 

a jaké drogy si aplikoval, jsem se rozhodla zkoumat trestní spisy ukončené na Krajském 

ředitelství Policie České republiky. Vybrala jsem si období let 2015 – 2017.   

Zaměřila jsem se na zjišťování těchto dat z 209 spisů ze z celkového počtu prozkoumaných 437 

spisů, kde bylo vyšetřováno 241 pachatelů jako narkoman. 

Nejprve jsem zjišťovala věk vyslýchaných osob ovlivněných drogou, poté vzdělání pachatelů, 

množství a druhy páchaných trestných činů. Poslední graf znázorňuje drogy, které si pachatelé 

aplikovali před spácháním trestných činů.  

 

                                                           
212 Vodopad.cz: Psychostimulancia. Gerontopsychiatrická a psychiatrická ambulance. [online]. [cit. 2. 2. 2016]. 

Dostupné z: http://vodopad.cz/leky/psychostimulancia-1 

 

http://vodopad.cz/leky/psychostimulancia-1
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Graf 1: Pachatelé (Zdroj: autor) 

 

U pachatelů pod vlivem drog je nejčastější věková hranice 31-40 let (82 osob), druhá skupina 

je v rozmezí let 26-30 (60 osob) a třetí skupina je v letech 19-25 (51 osob). Následují pachatelé 

ve věku 41 a výše (34 osob) a poslední jsou mladiství pachatelé (14 osob). Vzhledem k tomu, 

že jde o závažnou trestnou činnost, jde z velké části o recidivisty, kteří jiný způsob života 

neznají. 

 

 
Graf 2: Vzdělání pachatelů (Zdroj: autor) 

 

Je celkem překvapující zjištění, že právě středoškolsky vzdělání lidé dominují (a to celkem 

jednoznačně – 121 osob) mezi pachateli trestních činů spáchaných pod vlivem drog. Vysvětlení 

se nabízí možná se srovnáním současné úrovně vzdělávání na středních školách, které se blíží 

úrovni bývalých učňovských škol (51 osob) a stejně tak i úroveň výchovy a sociální přípravy 

v rodinách a ve společnosti. Není to však pravidlem a určitě to není možná považovat za příčinu 

ověřenou. 

 

 

6%

21%

25%
34%

14%

Pachatelé

15-18 let 19-25 let 26-30 let 31-40 let 41 let a výše

7%

15%

24%50%

3% 1%

Vzdělání pachatelů zneužívajících drogy

nedokončená základní škola ukončená základní škola učňovské vzdělání

středoškolské vzdělání s maturitou vysokoškolské vzdělání nezjištěno



126 
 

 
Graf 3: Množství spáchaných trestných činů pachateli (Zdroj: autor) 

 
Pachatelé spáchali celkově 356 trestných činů, z toho svým jednáním jeden trestný čin 

spáchali 160x, zatímco více trestných činů bylo spácháno 196x. 

 

Tabulka 1: Druhy trestných činů páchaných pachateli pod vlivem drog 

Druh trestného činu 

Četnost 

jejich 

spáchání 

pokus vraždy § 21/1 k § 140 2x 

vražda § 140/1 7x 

usmrcení z nedbalosti § 143/1 1x 

těžké ublížení na zdraví § 145/ 1,2 g (spáchal poté, co spáchal jiný zvlášť 

závažný zločin spojený s úmyslným způsobením těžké újmy na zdraví) 

1x 

těžké ublížení na zdraví § 145/1,2a na dvou osobách 15x 

ublížení na zdraví § 146/1 19x 

rvačka § 158/1 1x 

omezování a zbavování osobní svobody § 171/1, 3d (způsobí takovým činem 

těžkou újmu na zdraví) 

1x 

loupež § 173/1 2x 

loupež § 173/1,2c ve spolupachatelství § 23 (způsobili značnou škodu) 2x 

vydírání § 175/1, 2c (se zbraní) 1x 

vydírání § 175/1,2e (způsobeno na svědkovi) 1x 

porušování domovní svobody § 178/1, 2 (užije při činu násilí nebo pohrůžky 

bezprostředního násilí) 

3x 

znásilnění § 185/1 12x 

znásilnění § 185/1,2a,3a (na dítěti mladším 15 let -13 let) 1x 

pohlavní zneužití § 187/1 2x 

ohrožování výchovy dítěte § 201/1a (svádí ho k zahálčivému nebo 

nemravnému životu) 

2x 

krádež § 205/1b, 3 spáchán vloupáním se způsobením větší škody 25x 

krádež § 205/1b, 4c 2x 

poškození cizí věci § 228/1 40x 

poškození cizí věci § 228/2 (sprejerství) 16x 

neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku § 234/1 1x 

ohrožení pod vlivem návykové látky § 274/1 17x 

45%

55%

Množství trestných činů páchaných pachateli

jeden trestný čin více trestných činů
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Druh trestného činu 

Četnost 

jejich 

spáchání 

ohrožení pod vlivem návykové látky § 274/1,2a (způsobil dopravní nehodu a 

ublížil na zdraví) 

1x 

nedovolené ozbrojování § 279/1 4x 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy § 283/1 

8x 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy § 283/1,2b (ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen 

nebo potrestán) 

2x 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy § 283/1,2 c (ve značném rozsahu) 

7x 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy § 283/1,2 d (v množství větším než malém vůči dítěti mladšímu patnácti 

let) 

5x 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy § 283/1, 2c, d (ve značném rozsahu a v množství větším než malém vůči 

dítěti mladšímu patnácti let) 

4x 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy § 283/1,2b, 3c (ač byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen 

nebo potrestán v úmyslu získat pro sebe značný prospěch) 

6x 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy § 283/1,3 c (ve velkém rozsahu) 

11x 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy § 283/1,3 c ve spolupachatelství § 23 (ve velkém rozsahu) 

5x 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy § 283/1,3d (ve větším rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let) 

2x 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy § 283/1,4 (v úmyslu získat pro sebe prospěch velkého rozsahu) 

6x 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy § 283/1,2c, 4c ve spolupachatelství § 23 (ve značném rozsahu ve spojení 

s organizovanou skupinou působící ve více státech) 

1x 

nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a 

s jedy § 283/1,4a (způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob) 

6x 

přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu § 284/2 (pro vlastní potřebu 

přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku v množství větším než 

malém) 

11x 

přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu § 284/2,4 (pro vlastní 

potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku ve značném 

rozsahu) 

2x 

nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku 

§ 285/1 

3x 

výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky 

a jedu § 286/1 

9x 

výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem § 288/1 1x 

násilí proti úřední osobě § 325/1a (v úmyslu působit na výkon pravomoci 

úřední osoby) 

12x 

násilí proti úřední osobě § 325/1b (pro výkon pravomoci úřední osoby) 4x 
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Druh trestného činu 

Četnost 

jejich 

spáchání 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání § 337/1a (vykonává činnost, 

která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato 

příslušné oprávnění) 

14x 

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání § 337/1b (zdržuje se na území 

České republiky, ačkoli mu byl uložen trest vyhoštění) 

12x 

nebezpečné vyhrožování § 353/1 15x 

nebezpečné vyhrožování § 353/1a (jako člen organizované skupiny) 4x 

šíření poplašné zprávy § 357/1 3x 

výtržnictví § 358/1 15x 

výtržnictví § 358/1,2a (opětovně) 3x 

projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka § 404 5x 

(Zdroj: autor) 

 

V této tabulce je uvedeno 356 trestných činů, z toho někteří pachatelé se svým jednáním a 

chováním dopustili více trestných činů než jednoho. Pod vlivem drog jsou páchané různé 

přečiny a zločiny, popřípadě u mladistvých provinění. Jejich počet není statisticky významný z 

hlediska relativně malého počtu zkoumaných trestních činů, i přes tento fakt je možné vidět, že 

počty souvisí se známým schématem chování osoby po použití drogy [poškození cizí věci § 

228 (56x), ohrožení pod vlivem návykové látky § 274(18x), nebezpečné vyhrožování § 353 

(19x), nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy § 

283 (63x), znásilnění § 185 (13x), maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání § 337 (26x: 

vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo 

odňato příslušné oprávnění nebo se zdržuje na území České republiky, ačkoli mu byl uložen 

trest vyhoštění), výtržnictví § 358 (18x)]. 

 

 
Graf 4: Druhy zneužívaných drog pachateli trestných činů (Zdroj: autor) 

  

Nejčastěji zneužívanou drogou je v současnosti v našem středoevropském regiónu 

bezkonkurenčně metanfetamin (pervitin 198x). Tato droga je nejenom nejdostupnější fyzicky, 

ale i cenově, ale svými účinky jedna z nejúčinnějších pro daný účel a taktéž i zdravotní riziko 

je jedno z nejmenších. Jak je v grafu znázorněno, účinek pervitinu je narkomany zvyšován 

mícháním této drogy s alkoholem, heroinem či opiem. I pro ostatní drogy a jejich využitelnost 
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je důležitým faktem dostupnost daná rovněž cenou, ale taky dostupnosti v nabídce drogových 

dealerů. Na druhém místě je možné vykázat marihuanu samotnou (40x), či v kombinaci s 

pervitinem (28x) nebo alkoholem (42x). Její významnost pro zkoumání ovlivňování výslechu 

je však několikrát nižší jako je význam metanfetaminu. Dalším v pořadí je heroin (52x), který 

je u nás také dostupný bez problému, následuje kokain (47x), který již je dostupný jen lépe 

placeným zákazníkům. Taktéž není nevýznamný údaj, kdy různé druhy drog jsou mixovány s 

léky, zejména se substitučními látkami jako je metadon, Subutex, Subuxone (58x). 

 

Závěr 

V příspěvku jsem se zabývala současnou hrozbou; omamnými a psychotropními látkami, které 

jsou zneužívané osobami, které pod jejich vlivem páchají trestné činy. Je mi jasné, že samotný 

článek na toto téma je spíše informativní vzhledem k počtu stran. Příspěvek by mohl být 

využitelný jako výchozí materiál pro další diskuzi odborného a vědeckého charakteru po stránce 

teoretické i praktické a jako možnost dalšího mnohem širšího budoucího výzkumu.   
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PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVÁNÍ VAD PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ 

V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

 
ILONA KOSTADINOVOVÁ 

 

Abstrakt 
Cílem předloženého příspěvku je analýza platné právní úpravy právních skutečností 

v pracovněprávních vztazích s důrazem kladeným na náležitosti a vady právních jednání. 

Prakticky bude pojednáno o problémech, které jsou spojeny s dokazováním vad právních 

jednání v soudním řízení. Jde-li o soudní řízení, tak se jedná jak o civilně-právní tak o 

alternativu trestně- právního řízení, při kterém musí být prakticky prokázána faktická tvrzení 

na základě dostatečně konkrétních důkazů.  

 

Klíčová slova 
právní skutečnost; objektivní právní událost; subjektivní právní jednání; jednostranné právní 

jednání; dvoustranné právní jednání; formální náležitost právního jednání; vada právního 

jednání; neplatnost absolutní; neplatnost relativní; nicotnost právního jednání; důkaz 

 

Abstract 
The aim of this paper is to analyze the valid legal regulation of legal facts in labour-law relations 

with an emphasis on the requirements and defects of legal acts. Problems associated with 

proving defects in legal proceedings will be practically dealt with. As far as court proceedings 

are concerned, they are both civil-law and an alternative to criminal proceedings, in which 

factual claims based on sufficiently specific evidence must be demonstrated in practice. 

 

Key words 
legal fact; objective legal event; subjective legal action; unilateral legal action; bilateral legal 

action; formality of legal action; defect of legal action; nullity absolute; invalidity relative; the 

nullity of legal action; evidence 

 

Úvod 

Pracovněprávní vztahy prakticky spadají do kategorie soukromoprávních právních vztahů a 

z tohoto úhlu pohledu pak lze doplnit jejich definici o souvislosti občanskoprávních vymezení 

náležitostí těchto právních vztahů co do vymezení tzv. právních skutečností. Právní vztahy 

vznikají, mění se nebo zanikají na základě právních skutečností, které jsou buď objektivní na 

vůli nezávislé tzv. právní události nebo subjektivní na vůli závislé tzv. právní jednání. Praxe se 

tak v současné době asi nejvíce potýká s vymezením a konkrétním rozlišováním vad právních 

jednání, na základě kterých mohou vznikat, měnit se nebo zanikat pracovněprávní vztahy.  

Prokazování těchto vad se pak následně stává předmětem dokazování v soudním řízení ať už v 

civilním soudním řízení vedeném nejčastěji z důvodu namítané neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru nebo v trestněprávním řízení, pokud se pracovněprávní jednání stane 

předmětem jednání naplňujícího aspekty společenské škodlivosti stíhané z úřední povinnosti 

státním zastupitelstvím jako trestný čin nebo je-li například zaměstnanec poškozenou osobou 

nebo naopak osobou povinnou k náhradě škody v trestním řízení.  

Podíváme se tedy v teoreticko-praktickém výkladu na náležitosti a vady právních jednání 

v pracovněprávních vztazích a jejich praktické dokazování.  

 

 

 

 



132 
 

1   Vztah zákoníku práce k občanskému zákoníku z pohledu definice právních skutečností 

Pracovněprávní vztahy jsou svým specifickým charakterem zvláštním druhem 

soukromoprávních vztahů, do kterých vstupuje veřejnoprávní zájem na ochraně postavení 

zaměstnance při výkonu závislé práce.  

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.213 

Z tohoto úhlu pohledu je pak tedy řešena rovněž problematika právní úpravy teoretického                       

a praktického vymezení právních skutečností. Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném 

znění, dále též jen ZP, upravuje jen některá ustanovení, jinak se právní skutečnosti, resp. právní 

jednání nebo právní události posuzují podle občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném 

znění,  dále též jen OZ, včetně důsledků jejich vad. 

Právní skutečnost 

Na úvod je potřeba zdůraznit, že teoretické vymezení pojmu právní skutečnost vychází z 

občanskoprávní doktríny a subsidiárním způsobem tak lze v praxi pracovněprávních vztahů 

použít právní úpravu vyplývající z občanského zákoníku, není-li výslovná právní úprava 

obsažena přímo v zákoníku práce. Zákoník práce má v praxi přednost, jde-li o posuzování 

právních vztahů pracovněprávních. Zákoník práce vychází především z ochranné funkce 

pracovního práva chránícího postavení zaměstnance jakožto slabší strany dvoustranného 

právního vztahu vznikajícího v nejobecnější rovině mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.  

Pracovněprávní skutečnosti 

Pojem pracovněprávních skutečností a jejich třídění vymezuje doc. JUDr. Margertia 

Vysokajová, CSc. jako skutečnosti, na jejich základě vznikají, mění se a zanikají základní 

pracovněprávní vztahy a dále rovněž jednotlivá práva a povinnosti v rámci těchto vztahů.214 

Objektivní pracovněprávní skutečnosti (právní události) 

Právní skutečnosti pracovněprávní se v obecné rovině dělí na objektivní, tzv. právní události, 

z nichž vznikají následky nezávisle na chování subjektů. Jde o právní skutečnosti nezávislé na 

vůli osoby jako je například smrt, pracovní úraz nebo plynutí času.  

Subjektivní pracovněprávní skutečnosti (právní jednání) 

Právní skutečnosti pracovněprávní se v obecné rovině pak dělí dále na subjektivní, tzv. právní 

jednání, u nichž jsou právní následky spojeny s chováním subjektů. Jde o právní skutečnosti 

závislé na vůli osoby. 

Subjektivní pracovněprávní skutečnosti, tzv. právní jednání se dále člení na: 

Právní jednání, což jsou konkrétní projevy vůle osob směřující k právním následkům, které 

jsou s nimi spojeny a v právním jednání vyjádřeny nebo které vyplývají z pracovněprávních 

předpisů, dobrých mravů a obvyklých zvyklostí a jsou v souladu s právem.  

Protiprávní jednání jsou projevy vůle v rozporu s právem. Taková jednání mohou naplňovat 

skutkové podstaty přestupků a trestných činů. 

Faktická jednání jsou projevy vůle, které sami o sobě právní následky nezpůsobují, ale ve 

spojení s jinými je způsobit mohou. Příkladem může být předchozí písemné upozornění 

zaměstnance na možnost výpovědi z důvodu soustavného méně závažného porušování 

povinností zaměstnancem, které je předpokladem a základní podmínkou platnosti výpovědi  

z důvodu podle § 52 písm. f) varianty 2 ZP.  

 

                                                           
213 Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. v BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, ISBN 

978-80-7400-667-8, str. 59. 
214 VYSOKAJOVÁ, M. Pracovní právo. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018,   110 s. ISBN 978-

80-7408-158-3, str. 19. 
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2   Objektivní právní skutečnost – právní událost, subjektivní právní skutečnost – právní 

jednání v pracovněprávních vztazích, jejich náležitosti a vady 

Teorie o právních jednáních 

Právní jednání musí v obecné rovině splňovat předpoklady jejich náležitostí vyplývajících 

z právních předpisů.  

Jde vždy o náležitosti formální. Právní jednání může být učiněno ústně nebo písemně. Je-li 

zákonem předepsaná písemná forma, jde o tzv. formální právní jednání (§ 564 OZ). 

Jde vždy o náležitosti subjektu, vůle a jejího projevu, a náležitost předmětu (obsahu). 

Náležitostmi subjektů pracovněprávních vztahů jsou právní osobnost a svéprávnost.215 Jde tedy 

prakticky o způsobilost zaměstnance (fyzické osoby) a zaměstnavatele (fyzické nebo právnické 

osoby) vstupovat do pracovněprávních vztahů.  

Náležitost vůle je předpokladem každého právního  jednání, přičemž musí být projevena 

svobodně, vážně a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Jde o vnitřní psychický 

vztah jednajícího k chtěnému následku takového právního jednání.  

Náležitostí předmětu (obsahu) jsou buď  povinné tzv. obligatorní nebo nepovinné tzv. 

fakultativní podle toho, zda jsou právní normou předepsány. S tím samozřejmě mohou být 

spojeny i právní důsledky, pokud některá z předepsaných náležitostí v právním jednání chybí, 

jde pak o právní jednání vadné nicotné nebo neplatné absolutně nebo relativně.  

Z hlediska obsahových náležitostí jde především prakticky o možnost a dovolenost právního 

jednání od samého počátku.  

Předmět právního jednání není dovolený, jestliže se například příčí dobrým mravům (§ 580 

OZ), je v rozporu se zákonem (účelem a smyslem zákona, § 580 OZ), nebyl-li k němu udělen 

předepsaný souhlas (§ 19ZP) a zaměstnanec se jimi vzdává práva vyplývajícího ze zákoníku 

práce, kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu (§ 4a ZP).216 

 

3 Nicotnost (zdánlivost) a neplatnost právního jednání a jejich dokazování pro 

pracovněprávní účely 

Nesplňuje-li právní jednání předepsané náležitosti, lze ho považovat za vadné. Následkem 

těchto vad může být zdánlivost nebo neplatnost.  

Zdánlivost 

Zdánlivost neboli nicotnost pracovněprávního jednání znamená, že se v praxi na takové právní 

jednání hledí tak, jako by k němu nikdy nedošlo. K zdánlivému právnímu jednání se vůbec 

nepřihlíží, § 554 OZ. Zdánlivosti právního jednání není nutné se dovolávat, soud k ní přihlíží 

v úvahu vždy.217 

Zdánlivé nebo také nicotné je pracovněprávní jednání, pokud nebyla zjevně projevena vážná 

vůle (§ 552 OZ), nebo nelze pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit obsah takového 

právního jednání ani výkladem (§ 553 OZ) nebo pokud se zaměstnanec předem vzdal práva, 

které mu poskytuje zákoník práce, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis (§ 4a odst. 4 ZP) 

jako projev tzv. ochranné funkce pracovního práva v podobě tzv. kogentní normy, od které se 

nelze ani smluvně odchýlit. 

Neplatnost 

Neplatnost pracovněprávního jednání znamená, že v praxi k takovému právnímu jednání došlo, 

nastalo a existuje, ale nemá právní účinky, které strany pracovněprávního vztahu chtěly. 

                                                           
215  VYSOKAJOVÁ, M. Pracovní právo. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018,   110 s. ISBN 978-

80-7408-158-3, str. 16-17. 
216 Blíže též BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 477 s. ISBN 

978-80-7400-667-8, s. 106 a násl. 
217 BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 477 s. ISBN 978-80-

7400-667-8, s. 110. 
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Prakticky tedy nedojde ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností stran pracovněprávního 

vztahu.  

Neplatnost může být buď absolutní nebo relativní. 

Neplatnost absolutní 

Pracovněprávní jednání absolutně neplatné nemá ze zákona „ex lege“ žádné právní účinky od 

samého počátku od tehdy, tj. „ex tunc“ a k neplatnosti přihlédne soud z úřední povinnosti „ex 

offo“, aniž by se museli účastníci příslušného soudního řízení takové neplatnosti dovolávat.  

Absolutně neplatné je právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, odporuje zákonu 

a zjevně narušuje veřejný pořádek nebo zavazuje k plnění od počátku nemožnému, § 588 OZ. 

Absolutně neplatné je rovněž právní jednání, k němuž nebyl udělen souhlas příslušného orgánu 

podle § 19 odst. 1 a 2 ZP. Konkrétně jde o souhlas odborové organizace ve smyslu § 61 odst. 2 

ZP s výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnance člena orgánu 

odborové organizace v době jeho funkčního období a v době 1 roku po skončení jeho funkčního 

období.  

Neplatnost relativní 

Pracovněprávní jednání se bez ohledu na vadu, považuje za platné, pokud se oprávněný subjekt 

neplatnosti nedovolá u soudu. Soud k relativní neplatnosti nepřihlíží z úřední povinnosti, ale až 

na základě námitky oprávněného, § 586 ZP. 

Právo namítnout neplatnost právního jednání má ten, kdo byl vadou právního jednání dotčen 

na svých právech. Podle občanského zákoníku například byl přinucen k právnímu jednání 

hrozbou tělesného nebo duševního násilí vyvolávající důvodnou obavu, § 587 OZ.  

V praxi pracovněprávních vztahů by tak do úvahy mohla připadat dohoda o rozvázání 

pracovního poměru podle § 49 ZP, k jejímuž podpisu byl zaměstnanec donucen pod hrozbou. 

Taková dohoda by nenaplňovala náležitosti svobodné, vážné vůle, neboť by byla uzavřena 

v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Navíc by bylo možné ještě uvažovat o tom, zda 

donucení druhé strany k podpisu pod hrozbou násilí či jiné psychické újmy nenaplňuje znaky 

skutkové podstaty trestného činu. Pokud ale nebude u takového podpisu dohody přítomen 

dostatečný počet svědků, kteří by to mohli dosvědčit, bude obtížné tvrzení u soudu prokazovat. 

Jako důkaz by mohl posloužit ale například lékařský posudek o zdravotním psychickém stavu 

apod. Zaměstnanec by se ale musel nechat vyšetřit bezprostředně poté, co byl k podpisu dohody 

donucen. Osobně jsem toho názoru, že takový soudní spor není zcela vyloučen, 

pravděpodobnost úspěšnosti zaměstnance však bude záviset vždy na konkrétních okolnostech 

daného případu.  

Jednostranná formální pracovněprávní jednání (předepsaná písemná forma) 

Příkladem zdánlivého nicotného právního jednání mohou být v pracovněprávních vztazích 

formální jednostranná právní jednání směřující k ukončení pracovněprávních vztahů, pokud 

nebyla dodržena jejich předepsaná stanovená písemná forma – výpověď (§ 50 ZP), odstoupení 

od pracovní smlouvy (§34 ZP), okamžité zrušení pracovního poměru (§60 ZP), zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době (§ 66 ZP). 

Především je potřeba zdůraznit, že je v praxi nutné vždy respektovat při uzavírání smluv a 

dohod soukromé právo obecně reprezentované občanským zákoníkem, který preferuje relativní 

neplatnost právních jednání před jejich neplatností absolutní. Na neplatné právní jednání je 

třeba pohlížet jako na platné pokud se ten, kdo je tímto jednáním dotčen, neplatnosti nedovolá. 

V případě neshody smluvních stran pracovněprávního vztahu o charakteru právního jednání, 

může s konečnou platností rozhodnout o platnosti nebo neplatnosti právního jednání a jeho 

důsledcích pouze nezávislý a nestranný soud.218 

Dvoustranná pracovněprávní jednání 

                                                           
218 Mgr. Zdeněk Schmied, Komentář k § 18 až 29 zákoníku práce v ROUČKOVÁ, D., SCHMIED, Z. Zákoník 

práce. 15. aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, 2019, ISBN 978-80-7554-185-7, str. 18. 
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Některá ustanovení o právním jednání jsou upravena v §§ 18-21 ZP. Podle § 18 ZP obecně 

platí, že je-li možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se v praxi vždy výklad 

pro zaměstnance nejpříznivější.  

Neplatnost právního jednání tak nemůže být zaměstnanci na újmu, pokud ji nezpůsobil výlučně 

sám, § 19 odst. 3 ZP.  

Nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje zákoník práce, a bylo-li již 

započato s plněním, není možné se neplatnosti takového jednání dovolat u těch jednání, jimiž 

vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah, § 20 ZP. To platí prakticky v podstatě pro 

pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce a všechny dodatky 

pracovní smlouvy, pro jejichž formu je předepsaná písemná forma.  

Právní skutečnosti subjektivní – právní jednání zakládající pracovněprávní vztahy 

Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva v souladu s ustanovením § 34 ZP musí obsahovat tzv. podstatné neboli 

obligatorní náležitosti a musí být uzavřena písemně, § 34 odst. 2 ZP. Není-li dodržena 

předepsaná písemná forma a bylo-li již započato s plněním, není možné se dovolat neplatnosti 

takového právního jednání, § 20 ZP. Prakticky pak lze jen dodat, že i v případě, že by nedošlo 

k uzavření písemné pracovní smlouvy a pokud již zaměstnanec začal vykonávat práci, není 

možné se neplatnosti takového právního jednání dovolat.  

Dále je ještě potřeba doplnit, že od pracovní smlouvy lze odstoupit, jen pokud zaměstnanec 

ještě nenastoupil do práce. Podle § 34 odst. 4 ZP je pro odstoupení pracovní smlouvy nutné 

dodržet předepsanou písemnou formu, jinak se k takovému právnímu jednání nepřihlíží. Dále 

je ještě nutné doplnit, že odstoupit od pracovní smlouvy může jak zaměstnavatel, tak 

zaměstnanec. Podle § 34 odst. 3 ZP platí, že pokud zaměstnanec ve sjednaný den do práce 

nenastoupí, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit a v takovém případě pracovní 

poměr vůbec nevznikne. Musí však být splněna podmínka, že zaměstnanci v nástupu do práce 

nebránila překážka v práci tzv. omluvitelná (pracovní neschopnost) a zaměstnavatel se o takové 

překážce do jednoho týdne nedozvěděl. Prakticky tedy doporučuji před samotným odstoupením 

od pracovní smlouvy zaměstnavateli vždy vyčkat alespoň týden, než k tomuto právnímu 

jednání definitivní přistoupí. Aby bylo možné dostatečně průkazně doložit, že jsou splněny 

všechny předepsané předpoklady stanovené zákoníkem práce jako tzv. kogentní ustanovení, od 

kterých se nelze ani smluvně odchýlit a jejichž účelem je právě ochrana sociální jistoty 

existence pracovněprávního vztahu.  

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Pro upřesnění je potřeba praxi zdůraznit, že podle § 74 ZP platí, že zaměstnavatel by měl 

zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. V dohodách o 

pracích konaných mimo pracovní poměr není zaměstnavatel povinen rozvrhnout 

zaměstnancům pracovní dobu. Což tedy znamená, že i v případě, že by byla taková dohoda 

mezi smluvními stranami uzavřena a zaměstnavatel by zaměstnanci práci nepřiděloval, 

neporušoval by své povinnosti, jako by tomu bylo u pracovního poměru podle § 34b ZP. Proto 

snad lze jen obecně konstatovat, že se v praxi pracovněprávních vztahů využívání dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr stává stále velmi oblíbenou alternativou a jsou 

využívány velmi hojně jako doplňkový druh pracovněprávního vztahu.  

Podle § 138 ZP se výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování sjednávají v dohodě 

o provedení práce a v dohodě o pracovní činnosti jakožto povinná součást obsahu, tzv. povinná 

náležitost neboli obligatorní náležitost písemně sjednané dohody.  

Dohoda o pracovní činnosti/DPČ 

Dohoda o pracovní činnosti/DPČ podle § 76 ZP může být uzavřena zaměstnavatelem s fyzickou 

osobou za předpokladu, že rozsah práce nebude překračovat v průměru polovinu stanovené 

týdenní pracovní doby v kalendářním roce. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného 

rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby v kalendářním roce se posuzuje za celou 
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dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. 

Prakticky tak lze uzavřít dohodu o pracovní činnosti i za předpokladu, že rozsah práce bude 

přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin, avšak je nutné vždy posuzovat maximální 

přípustnou polovinu stanovené týdenní pracovní doby v průměru za období 52 týdnu práce 

vykonávané u téhož zaměstnavatele.  

V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby 

a doba, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá nebo konkrétní vymezení 

časového období – měsíc, rok atd.). Kromě těchto povinných náležitostí musí obsahovat ještě 

ujednání o odměně v souladu s § 138 ZP. Výše odměny z dohody a podmínky pro její 

poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce a v dohodě o pracovní činnosti.   

Prakticky je nutné ještě doplnit, že v případě dohody o pracovní činnosti vzniká účast 

zaměstnance v sociálním a zdravotním pojištění za předpokladu, že sjednaná odměna přesáhne 

od roku 2019 částku 3.000,- Kč (do roku 2018 to bylo 2.500,- Kč). 

Dohoda o provedení práce/DPP 

Dohoda o provedení práce/DPP je upravena v § 75 ZP tak, že ji lze uzavírat za předpokladu, že 

rozsah práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává 

také doba práce konaná zaměstnancem pro téhož zaměstnavatele v témže kalendářním roce na 

základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, 

na kterou se tato dohoda uzavírá (doba určitá nebo neurčitá nebo přesné časové vymezení 

sjednané doby trvání právního vztahu – měsíc, rok atd.) 

Prakticky je nutné ještě doplnit, že v případě dohody o provedení práce vzniká účast 

zaměstnance v sociálním a zdravotním pojištění za předpokladu, že sjednaná odměna přesáhne 

částku 10.000,- Kč. 

Právní skutečnosti měnící pracovněprávní vztahy 

Dodatek pracovní smlouvy – změna obsahu pracovní smlouvy, DPČ nebo DPP 

Převedení na jinou práci – na základě dvoustranné dohody nebo jednostranně zaměstnavatel. 

Při převedení zaměstnance na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby práce 

byla pro zaměstnance vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud je to 

možné tak i vzhledem k jeho kvalifikaci, § 41 odst. 6 ZP. Podle ustanovení § 41 odst. 7 ZP je 

zaměstnavatel povinen vždy předem projednat se zaměstnancem důvod a dobu převedení na 

jinou práci. Pokud dochází při převedení ke změně obsahu pracovní smlouvy, je zaměstnavatel 

povinen vydat písemné potvrzení o důvodu a době trvání a v podstatě by měl být sjednán 

dodatek k pracovní smlouvě měnící obsah smluvního ujednání o druhu práce sjednaného 

v pracovní smlouvě. Pokud k uzavření písemného dodatku pracovní smlouvy nedojde a pokud 

zaměstnanec nebude proti takovému převedení na jinou práci nic namítat, pak lze považovat 

takové ujednání za platně sjednané. Někdy se takové jednání považuje za tzv. konkludentní 

souhlas neboli souhlas mlčky, pokud zaměstnanec začne jinou práci fakticky vykonávat, aniž 

by projevil svůj nesouhlas s takovým výkonem práce. 

Přeložení do jiného místa výkonu práce – na základě dvoustranné dohody zaměstnance  a 

zaměstnavatele je možné přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo 

sjednáno v pracovní smlouvě pouze se souhlasem zaměstnance a pokud to nezbytně vyžaduje 

provozní potřeba, § 43 odst. 1 ZP. Vzhledem k faktu, že v případě přeložení dochází ke změně 

obsahu místa sjednaného v pracovní smlouvě, měl by i v tomto případě být v praxi uzavřen 

písemný dodatek obsahu pracovní smlouvy v podobě dvoustranného písemného ujednání mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem.  

Právní skutečnosti vedoucí k zániku pracovněprávních vztahů 

Subjektivní dvoustranné právní jednání – dohoda o rozvázání pracovního poměru 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru ve smyslu § 49 odst. 2 ZP musí být uzavřena písemně. 

V zákoníku práce však není stanovena sankce, která by nedodržení této předepsané formální 

písemné podoby dohody přímo charakterizovala. Lze si tedy v praxi představit, že pokud by se 
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ani zaměstnavatel ani zaměstnanec proti takovému způsobu rozvázání pracovního poměru nijak 

nebránil, mohlo by hypoteticky dojít k rozvázání pracovního poměru na základě dohody a 

svobodného souhlasného projevu vůle obou smluvních stran i ústně. Praxi takovou alternativu 

však nelze v žádném případě doporučit, neboť by byl problém existenci takového shodného 

projevu vůle smluvních stran prokázat, pokud by nebyl k dispozici například nějaký svědek 

nebo například nějaký audiovizuální záznam o takovém ujednání.   

V případě že se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou na rozvázání pracovního poměru, může 

pracovní poměr skončit velmi snadno ke sjednanému dni. Písemná dohoda o rozvázání 

pracovního poměru se vyhotovuje nejméně ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních 

stran musí obdržet jedno originální vyhotovení, § 49 ods. 2 a 3 ZP. 

Subjektivní jednostranné právní jednání – výpověď, okamžité zrušení pracovního 

poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Jde o formální jednostranná právní jednání se sankcí stanovenou přímo v zákoníku práce, není-

li dodržena předepsaná písemná forma, ke skončení pracovního poměru vůbec nedojde.219  

Výpověď 

Podle § 51 odst. 1 ZP musí být výpověď z pracovního poměru písemná, jinak se k ní nepřihlíží.  

Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, § 50 odst. 3 

ZP. Zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci jen z taxativně v ustanovení § 52 ZP 

uvedených důvodů. Jde o výslovný úplný soupis možných důvodů, které zaměstnavatel volí 

tak, aby je nebylo možné zaměnit, a je nutné vždy zvolit jeden z těchto důvodů a musí být 

dostatečně konrkétně a určitě skutkově vymezen. Pouhá neurčitost nebo zaměnitelnost 

výpovědního důvodu by mohla být důvodem neplatnosti takové výpovědi.  

V případě výpovědi končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která činí nejméně 2 

měsíce, musí být stejná pro zaměstnavatele a zaměstnance a počíná běžet od prvního dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

Prakticky i kdyby výpověď nesplňovala předepsané náležitosti a pokud by se žádná ze 

smluvních stran nedovolala neplatnosti, stala by se relativně neplatná výpovědí platnou po 

marném uplynutí tzv. prekluzivní hmotněprávní lhůty dvou měsíců určené k podání návrhu 

k soudu na určení její neplatnosti, § 72 ZP.  

Okamžité zrušení 

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit a 

uvést důvod v souladu se zákoníkem práce tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným, a musí 

jej učinit písemně, jinak se k němu nepřihlíží, § 60 ZP.  

Pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci 

nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, může dát zaměstnavatel 

zaměstnanci výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců 

(subjektivně) ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního 

poměru dověděl, a pro porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině do 2 

měsíců po jeho návratu z ciziny, nejpozději však vždy do 1 roku (objektivně) ode dne, kdy 

důvod k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru vznikl. 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje především vůbec samotná 

existence smluvního ujednání o zkušební době jakožto jedna z nepovinných tzv. fakultativních 

náležitostí v pracovní smlouvě v souladu s § 35 ZP a předepsaná písemná forma, jinak se 

k němu nepřihlíží. Jde tak o jednostranné formální právní jednání vyžadující striktně písemnou 

formu.   

 

                                                           
219 Podrobnější rozbor právních skutečností včetně vzorových dokumentů pro pracovněprávní účely je k dispozici 

též na odborném a výukovém webu autorky v sekci odborných článků k pracovněprávní tématice dostupném on-

line:  https://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/ (stav 21. 03. 2019) 

https://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/
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Objektivní na vůli nezávislé právní skutečnosti vedoucí ke skončení pracovněprávních 

vztahů 

Uplynutí doby 

Podle § 39 ZP lze v pracovní smlouvě sjednat dobu určitou trvání pracovního poměru a 

v takovém případě končí pracovní poměr uplynutím sjednané doby, § 48 odst. 2 v souvislosti s 

§ 65 ZP. Pracovní poměr však prakticky může skončit i ostatními způsoby uvedenými v § 48 

odst. 1 ZP, tedy výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Pokračuje-li 

zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele v konání prací, platí, že se 

jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 ZP. 

Pro úplnost je potřeba ještě uvést § 48 odst. 3 ZP podle kterého skončí uplynutím doby pracovní 

poměr cizince, končí-li jeho povolený pobyt na území České republiky nebo platnost povolení 

k zaměstnání a dnem uložení trestu vyhoštění z území České republiky.  

Smrt 

Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance v souladu s § 48 odst. 4 ZP. V případě smrti 

zaměstnavatele fyzické osoby se musí jednat o případ, kdy není nikdo, kdo by pokračoval 

v podnikání, blíže § 342 odst. 1 ZP.  

 

Závěr 

A co dodat na úplný závěr úvah věnovaných prokazování vad právních jednání 

v pracovněprávních vztazích. Je potřeba si uvědomit, že zákoník práce se opírá o základní 

zásady, jejich účelem je především chránit právní jistotu existence pracovněprávních vztahů 

s důrazem kladeným na ochranu slabší strany v tomto právním vztahu, kterým je zaměstnanec. 

Je proto potřeba se řídit tzv. kogentními právními normami, od kterých se nelze ani smluvně 

odchýlit. A právě tento aspekt dělá z pracovního práva v praxi právní odvětví, ve kterém 

narůstají počty soudních sporů spočívající v nejednotnosti vnímání právních kroků, které učiní 

zaměstnavatel vůči zaměstnanci nebo naopak zaměstnanec vůči zaměstnavateli a sporné otázky 

mezi nimi následně řeší obecné civilní soudy. Prakticky se navíc mohou právní jednání 

pracovněprávního charakteru stát rovněž předmětem řízení trestněprávního a v takovém 

případě pak i zde platí primárně právní úprava vyplývající ze zákoníku práce přednostně.  

Lze tedy shrnout, že pro každé skutkové tvrzení je potřeba doložit dostatečné množství 

konkrétních důkazů, což nemusí být vždy nejsnadnější úkol, zejména pokud například nemáme 

žádné svědky apod. I když v poslední době je podle mého názoru prokazování faktů pro 

pracovněprávní účely stále snadnější, neboť se lze opírat o důkazy vyplývající z komunikace 

nejen písemné, ale i komunikace využívající moderní komunikační technologie. E-mailové 

zprávy, sms zprávy v mobilních telefonech nebo zprávy posílané přes sociální sítě nebo 

například v poslední době stále oblíbenější mobilní komunikační aplikaci WhatsApp.  

Nelze však opomenout fakt, že i pro pracovněprávní vztahy platí ochrana osobních údajů a není 

možné údaje získané pro pracovněprávní účely zneužívat a předávat třetím osobám. Výjimečné 

situace a nutnost předávání vybraných informací by mohlo v praxi odůvodňovat právě 

probíhající trestněprávní řízení. Pro bližší rozbor takových situací nám však již v tomto 

příspěvku prostor nezbývá. 
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PŘÍLOHA: PPRACOVNĚPRÁPRÁVNÍ SKUTEČNOSTI 

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ 

VZNIK ZMĚNA SKONČENÍ 

Jednostranné Dvoustranné Jednostranné Dvoustranné Jednostranné Dvoustranné 

      

Jmenování Pracovní 
sml. 

Mzdový 
výměr 

Dodatek 
prac. 
Smlouvy 

Odstoupení Dohoda o 
rozvázání, § 
49 odst. 2ZP 

      

 DPČ Převedení  Zrušení ve 
zkušební 
době, § 66 
odst. 2 ZP 

 

      

 DPP Přeložení  Výpověď,      
§ 50 odst. 1 
ZP 

 

      

    Okamžité 
zrušení, § 60 
ZP 

 

 Formální Formální Formální Formální §  Formální  

 Bez sankce 
neplatnosti 

Bez sankce 
neplatnosti 

 

Bez sankce 
neplatnosti 

Sankce 
neplatnosti  
„jinak se 
nepřihlíží“ 

Bez sankce 
neplatnosti 

      

 § 20 ZP  § 20 ZP § 66 odst. 2 
ZP § 50 odst. 
1ZP § 60 ZP  

§ 19 odst. 3 
ZP 

      

  § 18 ZP 
výklad pro 
zaměstnance 
nejpříznivější 

 § 19 odst. 1 
ZP-nebyl-li 
udělen 
souhlas, soud 
přihlédne i 
bez návrhu k 
neplatnosti 

 

      

    § 61 odst. 2 
ZP odborová 
organizace 
SOUHLAS 

 

Zdroj: Vlastní zpracování autorky dle dikce zákoníku práce a teorie práva, vzory dokumentů dostupné 

též on-line: https://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/  

https://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/
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ROZPOZNANIE PRÍZNAKOV TRESTNÉHO ČINU OBCHODOVANIA 

S ĽUĎMI V PRAXI 
 

TIBOR KOVÁCS                                          

 
Abstrakt 

Obchodovanie s ľuďmi220 je celosvetový fenomén v súčasnosti nazývaný aj „novodobé otroctvo 

– modern slavery“. Ide o jednu z najrozšírenejších foriem medzinárodného organizovaného 

zločinu, ktorá je spojená so závažným porušovaním základných ľudských práv, slobôd 

a ľudskej dôstojnosti. Organizátorom vynáša zisky porovnateľné so ziskami z obchodovania so 

zbraňami alebo s drogami. Páchatelia tohto trestného činu využívajú situáciu bezpmosnocti, 

v ktorej sa obete často nachádzajú, predovšetkým z hľadiska ich sociálneho postavenia 

a neznalosti jazyka na území cudzieho štátu. 

Kľúčové slová 

obchodovanie s ľuďmi, organizovaný zločin, obeť, Slovenská republika  

 

Abstract 

Human trafficking is a worldwide phenomenon nowadays called "modern slavery". It is one of 

the most widespread forms of international organized crime associated with serious violations 

of fundamental human rights, freedoms and human dignity. The organizers gain profits 

comparable to those from arms and drug trafficking. The perpetrators of this crime use a 

helpless situation in which victims are often found, especially in terms of their social status and 

ignorance of the language in the territory of a foreign state. 

 

Key words 

human trafficking, organized crime, victim, Slovak Republic 

 

Úvod 

Vyšetrovanie trestného činu obchodovania s ľuďmi je veľmi zložitý proces, nakoľko páchanie 

tejto trestnej činnosti obsahuje často medzinárodný prvok, čiže nábor prebehne na Slovensku, 

ale k samotnému vykorisťovaniu obetí dochádza v zahraničí. Obeťami bývajú častokrát osoby 

s nízkou vzdelanostnou úrovňou, svoje výpovede nevedia v priebehu trestného konania 

rovnako zreprodukovať, čím pôsobia nedôveryhodne, svoje výpovede často menia, niekedy aj 

v dôsledku obavy z konania páchateľov, ktorí často pochádzajú z blízkeho okolia obete. Obete 

bývajú zo strany páchateľov zastrašované a v obave o svoj život a život svojich príbuzných nie 

sú ochotné s políciou spolupracovať na objasnení trestného činu spáchaného na nich.    

 

 

 

 

                                                           
220 „Obchodovanie s ľuďmi“ je verbovanie, preprava, transfer, prechovávanie alebo získavanie ľudí pod hrozbou 

násilia, únosmi, podvodom, lesťou, prinútením silou, zneužívaním pozície, v rámci ktorej nemá táto osoba žiadnu 

inú reálnu a akceptovateľnú možnosť iba prijať uvedenú hrozbu, poskytovaním alebo prijímaním peňazí alebo 

iného prospechu za účelom získavania súhlasu osoby majúcej kontrolu nad inou osobou s cieľom jej zneužívania, 

nezávisle od toho, či obete obchodovania súhlasili s účelom zneužívania. Zneužívanie zahrňuje, ako minimum, 

zneužívanie prostitúciou iných alebo iné formy sexuálneho zneužívania, vynútenú prácu alebo služby, otroctvo 

alebo praktiky podobné otroctvu, zotročovanie alebo odoberanie orgánov na nelegálne účely (čl.3 odsek a, 

Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi) 6 The Groupe of experts on action against 

trafficking in human beings. 
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Znaky obchodovania s ľuďmi 

Jednoznačnými znakmi, ktoré charakterizujú mechanizmus obchodovania s ľuďmi sú konanie 

páchateľa za pomoci jednej z foriem donútenia - prostriedku za účelom vykorisťovania 

obete a majetkového prospechu páchateľa. 

Obchodovanie s ľuďmi musí teda vykazovať tri základné znaky:  

- konanie obchodníkov – verbovanie, preprava, odovzdanie, prechovávanie alebo 

prevzatie ľudí, cieľom je dosiahnúť čo najväčší zisk,  

- prostriedky donútenia – hrozba alebo použitie bezprostredného  násilia, iné formy 

donucovania, únos, podvod, lesť, zneužitie právomoci,  

- účel vykorisťovania – prostitúcia alebo iná forma sexuálneho vykorisťovania vrátane 

pornografie, nútenej práce či nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných otroctvu, 

nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či bunky alebo iných foriem. 
 

Mechanizmus obchodovania s ľuďmi 
Základné charakteristiky trhu „dopyt“ a „ponuka“ definujú aj kriminálnu aktivitu obchodovania 

s ľuďmi. Z hľadiska obete môžu byť dôvody na odchod z domovskej krajiny rôzne, často sú 

definované kombináciou tzv. „push“ a „pull“ faktorov.221 (obrázok č. 1) 

„PUSH“ FAKTORY sa viažu k situácii v danej krajine, ktorá je vnímaná ako nepriaznivá (zlé 

sociálno-ekonomické podmienky, nezamestnanosť, politická nestabilita v krajine, vojnový 

konflikt apod.). Ďalej tu môže ísť o faktory osobné (násilie v rodine, nefunkčná rodina apod.), 

ako aj situačné (náhla strata práce, smrť partnera, náhla strata bývania apod.). 

„PULL“ FAKTORY sa vzťahujú k podmienkam, ktoré sú predpokladané v cieľových 

krajinách, ako napríklad priaznivejšia ekonomická situácia – väčší zárobok, výhodnejší 

sociálny systém, viac pracovných ponúk a možností výberu práce, ďalej napr. menej xenofóbne 

prostredie a podobne. 

Rozhodnutie obete tiež podmieňuje správne načasovanie ponuky. V skutočnosti však 

obeť vôbec nevie, aké podmienky na ňu v cieľovej krajine čakajú. 

 

 

Obr. č. 1: Mechaniuzmus obchodovania s ľuďmi (Zdroj: autor) 

 

Štádiá obchodovania s ľuďmi 

Zlákanie/nábor - táto fáza prebieha vo väčšine prípadov osobným kontaktom, len zriedka 

telefonicky alebo využitím internetu.  

Únos alebo násilný nábor – v tomto kontexte sú obete násilne odobraté a obchodníci 

im nedávajú žiadnu možnosť výberu. 

Nábor s úplným zavádzaním – v takýchto prípadoch obete veria, že budú zamestnané 

v nejakej forme legálnej činnosti, napríklad v reštaurácii, v bare alebo sa budú starať o deti 

                                                           
221 Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi medzi migrantmi v SR. 2009. Bratislava : IOM Medzinárodná 

organizácia pre migráciu, 2009.  
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alebo poskytovať iné služby v domácnosti a v čase, keď poskytujú súhlas s návrhom 

obchodníka nevedia o svojom plánovanom vykorisťovaní. 

Nábor s čiastočným zavádzaním – obete vedia vopred o povahe svojej budúcej práce, 

obchodníci ich však oklamú o pracovných a životných podmienkach ako aj o výške platu.  

Obete pracovného vykorisťovania - môžu súhlasiť s vycestovaním za prácou napríklad 

v oblasti poľnohospodárstva, priemyslu alebo stravovania, nie sú však vopred informovaní 

o tom, že budú nútení pracovať počas dlhej pracovnej doby v náročných a nebezpečných 

podmienkach za alebo žiadnu mzdu. 

Obete sexuálneho obchodovania s ľuďmi - obete môžu vedieť, že budú pracovať 

v pochybnom zamestnaní, napríklad striptíz, môžu dokonca vedieť aj o tom, že budú pracovať 

v sexuálnom priemysle, budú však oklamané o podmienkach práce a nebudú informované 

o tom, že budú nútené pracovať počas dlhej pracovnej doby bez slobodnej voľby praktizovať 

chránený sex s vybratými klientmi. 

Ďalším rozmerom tejto formy náboru v súvislosti s prípadmi sexuálneho obchodovania 

s ľuďmi je európsky fenomén nazývaný „milenci“. Cieľom tzv. „milenca“ je nájsť, zviesť 

a prípadne najať ochotné dievčatá a ženy na účely sexuálneho vykorisťovania. Po prelomení 

počiatočnej bariéry sa situácia rýchlo zvrtne použitím stále väčšieho nátlaku a „milenec“ 

nakoniec prinúti obeť k práci prostitútky na plný úväzok.  

 

Účel/forma obchodovania s ľuďmi 

Sexuálne vykorisťovanie, nútená prostitúcia - Charakteristická je izolácia obchodovaných 

osôb, zneužívanie ich neznalosti prostredia a častokrát aj jazyka, manipulácia, obmedzovanie 

na osobnej slobode, zastrašovanie, vyvíjanie psychického a fyzického nátlaku, v niektorých 

prípadoch sú im podávané omamné látky.  

Pracovné vykorisťovanie, nútená práca222 - Pod prísľubom dobre platenej práce a lepšieho 

života v zahraničí sú obete prepravované do zahraničia, kde sú im odobraté doklady, sú 

ubytované často v neľudských podmienkach, nútené k výkonu prác, kontrolované, pričom 

mzdu si ponechávajú ich vykorisťovatelia.  

Nútené žobranie - Uvedená forma vykorisťovania spočíva hlavne v získavaní osôb z radov 

mentálne a telesne postihnutých, starých ľudí, detí, ktorí sú vzhľadom k svojmu postihnutiu 

alebo veku jednoduchým cieľom vykorisťovateľov.  

Odoberanie orgánov, tkanív či bunky - Tento trestný čin sa vyskytuje z tých istých dôvodov, 

ktoré vedú k ostatným formám obchodovania – rovnica ponuky a dopytu posilnená obrovskými 

ziskami pre obchodníkov. 

Nútený sobáš - Obchodník s ľuďmi prinúti obeť pod hrozbou násilia alebo s prísľubom 

lepšieho života v zahraničí, aby sa zosobášil s občanom tretieho štátu, tým sa tejto osobe 

legalizuje pobyt v schengenskom priestore.  
 

                                                           
222 Nútená práca, viazaná práca na splnenie určitých podmienok, otroctvo pre dlh a nedobrovoľné poddanstvo 

imigrantov, nedobrovoľné domáce poddanstvo, nútená detská práca, detskí vojaci, obchodovanie so sexom a 

prostitúcia, vykorisťovanie detí pre komerčné sexuálne účely, sexuálny turizmus prevádzkovaný deťmi. 

(Trafficking in Person Report 2008:19-28.) 
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Graf 1: Počet obetí za jednotlivé roky podľa formy (účelu) vykorisťovania.223 

 

Modus operandi  

Sexuálne vykorisťovanie - Osoby sú pod prísľubom dobre platenej práce zlákané na prácu 

napr. spoločníčok, hostesiek a podobne, pričom sú následne nútené k poskytovaniu sexuálnych 

služieb, sú kontrolované, obmedzované na osobnej slobode a veľakrát aj zastrašované.   

Pracovné vykorisťovanie - Potenciálne obete sú oslovené s ponukou výhodnej práce 

v zahraničí, zabezpečením ubytovania a stravy. Po pricestovaní do zahraničia sú obetiam 

odobraté doklady s klamlivým vysvetlením, že im je potrebné vybaviť poistenie, bankový účet, 

pracovné povolenie a podobne.  

Nútené žobranie - Páchatelia si vyhľadávajú obete najmä z radov mentálne a telesne 

postihnutých osôb, invalidov či bezdomovcov, z dôvodu vyvolania súcitu. Pod rôznymi 

hrozbami sú osoby následne nútené k žobraniu. V prípade odporu alebo odmietania žobrania je 

im vyhrážané ublížením na zdraví, je na nich vyvíjaný psychický a fyzický nátlak.  

Nútený sobáš - Cieľom je zlegalizovať pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín v Európskej 

únii prostredníctvom sobáša s občanom Európskej únie.   

 

Profil obetí obchodovania s ľuďmi 

- Osoby, ktoré sa stavajú obeťami sa vyznačujú prevažne nízkou vzdelanostnou úrovňou, 

často majú neukončené vzdelanie, prípadne strednú školu bez maturitného ukončenia. 

- Obete sú častokrát zastrašované a v obave o svoj život a život svojich príbuzných nie sú 

ochotné s políciou spolupracovať na objasnení trestného činu spáchaného na nich.  

- Ďalšou zraniteľnou skupinou obetí sú mladí dospelí, ktorí sú bývalými odchovancami 

detských domovov.  

                                                           
223 Zdroj: Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia  

Policajného zboru. 
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- Vek obetí je rozdielny podľa účelu vykorisťovania. Pri sexuálnom vykorisťovaní 

a nútených sobášoch sa vek obetí pohybuje najčastejšie v rozmedzí 18-25 rokov 

a obeťami sú takmer výlučne ženy.  

- Obete pravdepodobne žijú v niektorých alebo všetkých nasledujúcich nátlakových 

podmienkach: sú samé v cudzej krajine; nemôžu komunikovať vo svojom rodnom 

jazyku; boli im odobraté identifikačné a cestovné doklady; sú izolované od kontaktov 

s rodinou či inými blízkymi osobami; je im zamedzený prístup k lekárskej starostlivosti; 

sú dezorientované neustálym presúvaním a cestovaním; sú obeťami opakovaného 

fyzického a sexuálneho zneužívania; nemajú prístup k policajnej pomoci kvôli strachu 

z možných následkov; musia sa denne dlhé hodiny zúčastňovať na fyzicky náročných 

nebezpečných praktikách; žijú v režime vyhrážok alebo represálií voči ním a/alebo ich 

rodinným príslušníkom v prípade, že odmietnu poslúchať alebo sa pokúsia o útek. 

 

 

Graf 2: Počet obetí obchodovania s ľuďmi za jednotlivé roky v členení podľa pohlavia.224 

 

Profil páchateľov       

Kto sú páchatelia? 80 % osoby mužského pohlavia, z ktorých je prevažná väčšina vo veku 30-

40 rokov; najčastejšie dosiahnuté len základné vzdelanie; od toho sa odvíja aj vidina rýchleho 

zbohatnutia. 

Páchateľmi trestného činu obchodovania s ľuďmi sú buď jednotlivci, častejšie však skupiny 

obchodníkov, pochádzajúce najmä z rómskych komunít. V mnohých prípadoch je náborárom 

známi obete, prípadne jej rodinný príslušník, ale obete bývajú náborované aj neznámymi 

osobami. Páchatelia využívajú pri náborovaní obete zvyčajne podvodné konanie a lesť, 

zneužijúc  zraniteľné postavenie obete, kedy obeti prisľúbia dobre platenú prácu v zahraničí.  

Čím nižšia pozícia, tým je vek páchateľa nižší. V rámci národnostnej príslušnosti sú 

najčastejšími páchateľmi občania SR a v prípade individuálnej trestnej činnosti ide často 

o príslušníkov rómskeho etnika. Páchatelia pri tejto trestnej činnosti často zneužívajú zlé 

sociálne podmienky rodiny, z ktorej obete pochádzajú, a väčšinou slabé rodinné a sociálne 

zázemie obete poznajú.  

                                                           
224 Zdroj: Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia  

Policajného zboru. 
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Graf 3: Počet páchateľov obvinených z trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi v jednotlivých 

rokoch.225 

 

Mechanizmy kontroly obetí obchodníkmi  

Vzhľadom na základný zámer obchodníkov zarobiť peniaze prostredníctvom vykorisťovania 

svojich obetí, musia priekupníci chrániť svoje investície a zabezpečiť, aby obete pracovali 

podľa inštrukcií, preto aplikujú na obeť sériu násilných kontrolných mechanizmov, ktoré 

obmedzia možnosť úteku. Preto musia obchodníci zabezpečiť nad svojimi obeťami neustálu 

kontrolu. Medzi hlavné mechanizmy kontroly obetí patria:  

Práca na odpracovanie dlhu - obchodníci z vlastných prostriedkov hradia obeti náklady 

spojené s vybavením dokladov a kúpou cestovného lístka s tým, že obete budú môcť splatiť dlh 

z peňazí, ktoré zarobia v cieľovej krajine.  

Izolácia – odobratie identifikačných a/alebo cestovných dokladov - obchodníci týmto 

spôsobom oberú obeť o jej oficiálnu identitu a sťažia obetiam možnosť hľadať pomoc.   

Jazyková a spoločenská bariéra - obete sú často držané v podmienkach, ktoré im úmyselne 

zabraňujú v možnosti komunikovať vo svojom rodnom jazyku alebo nadviazať akúkoľvek 

formu kontaktu s osobami s podobným pozadím. 

Použitie násilia a zastrašovania - obete všetkých foriem obchodovania môžu byť bité, 

znásilňované, spútané, držané dlhú dobu v izolácii, bez jedla a vody, nadrogované alebo týrané 

za účelom získania poslušnosti.  

Vyvolaná závislosť - v niektorých prípadoch obchodníci podávajú svojim obetiam drogy a iné 

omamné látky, čím u obetí vyvolajú závislosť za účelom zlepšenia kontroly nad nimi.  

Strach z poznačenia a hanby - obchodníci môžu pohroziť obetiam, že prezradia ich rodinám 

či ich blízkemu okoliu, že pracujú ako prostitútky.   

Strach z polície - obchodníci zintenzívňujú u obetí negatívne vnímanie polície tým, že môže 

byť preverovaná ich kriminálna minulosť; druhou možnosťou je, že obchodníci môžu obetiam 

                                                           
225 Zdroj: Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia  

Policajného zboru. 
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povedať, že nemá význam hľadať pomoc u polície, pretože je skorumpovaná a platia ju 

priekupníci.  

 

Záver 

Obchodovanie s ľuďmi v súčasnej dobe rýchlo napreduje a musíme zdôrazniť, že patrí medzi 

najlepšie prosperujúce obchody v nelegálnej rovine. Z výsledkov štúdií sa dozvedáme o počte 

ľudí, ktorí sa stanú predmetom obchodovania, podľa posledných odhadov vyplýva, že ročne je 

predmetom obchodu sedemstotisíc až dva milióny ľudí.226 

Tento jav nemôžeme ohraničiť len na jeden svetadiel, pretože sa týka všetkých svetadielov a 

takmer každého štátu v nich sa nachádzajúcich. Vďaka súčasným technológiám obchodníci bez 

väčších problémov preklenú hranice krajín a tým nelegálne obchodovanie naberá 

medzinárodný rozmer. Teda boj proti tomuto neželanému fenoménu vyžaduje medzinárodnú 

spoluprácu, ktorá sa v priebehu histórie pomerne dosť modifikovala. Túto problematiku 

upravujú viaceré dohovory a dohody napr. Medzinárodný dohovor a potlačení obchodu s 

dievčatami, Medzinárodná dohoda o potlačovaní obchodu so ženami a deťmi. Na pôde 

Európskej Únie bolo prijaté napr. rámcové rozhodnutie Rady o boji proti obchodovaniu s ľuďmi 

a rámcové rozhodnutie Rady o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej 

pornografie.227 

 

Literatúra 

KUBOVIČOVÁ, K. Základné informácie o problematike obchodovania s ľuďmi. Bratislava: 

Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2010, s. 6. 

Príručka v rámci projektu „Prevencia a rozšírený harmonizovaný systém zberu dát 

o obchodovaní s ľuďmi“ Aspekty nútenej práce v Slovenskej republike. 2012: Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky 2012, 72 s.  

KLÁTIK, J. Obete obchodovania s ľuďmi a ich procesné postavenie. In Ako sa nestať obeťou 

obchodovania s ľuďmi? Hľadáme riešenie: Zborník z konferencie. Brusno: Inštitút 

kriminologických štúdií Banská Bystrica. 2014. ISBN 978-80-557-0687-0, s. 221-236. 

JANÍČEK, M., MATIAŠKO, J., ČECHVALA, D. Obchodovanie s ľuďmi pohľadom 

Policajného zboru. In Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľadáme riešenie: Zborník 

z konferencie. Brusno: Inštitút kriminologických štúdií Banská Bystrica. 2014. ISBN 978-80-

557-0687-0, s. 102-107. 

Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi medzi migrantmi v SR. 2009. Bratislava: IOM 

Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2009. 106 s. ISBN 978-80-970307-1-1. 

PASTIRKOVÁ, A., GAJDOŠOVÁ, M. Informačná kampaň o dopadoch Schengenu na 

občanov SR a rizikách obchodovania s ľuďmi, Krajský úrad v KE: 2007, s. 23. 

 

Kontaktná adresa 

pplk. PhDr. Tibor Kovács 

Stredná odborná škola Policajného zboru v Bratislave 

externý doktorand na Akadémii Policajného zboru v Bratislave 

e-mail: tibor.kovacs1@minv.sk 

  

                                                           
226 KUBOVIČOVÁ, K. Základné informácie o problematike obchodovania s ľuďmi. Bratislava: Medzinárodná 

organizácia pre migráciu, 2010, s. 6. 
227 PASTIRKOVÁ, A., GAJDOŠOVÁ, M. Informačná kampaň o dopadoch Schengenu na občanov SR a rizikách 

obchodovania s ľuďmi, Krajský úrad v KE: 2007, s. 23. 

mailto:tibor.kovacs1@minv.sk


148 
 

TRESTNOPRÁVNE ASPEKTY DIGITÁLNEJ STOPY  

V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
JANA KUCHTOVÁ 

 

Abstrakt 

Cieľom tohto príspevku je popísať digitálnu stopu, ktorá je predmetom forenzného skúmania, 

zaradiť ju do systému predmetov a to najmä vzhľadom na jej multidisciplinárny charakter, 

s dôrazom na vymedzenie postavenia digitálnej stopy v trestnoprávnej rovine prostredníctvom 

popísania existujúcej právnej úpravy. Záver práce poskytuje zhodnotenie a návrhy 

odporúčacieho charakteru.  

 

Kľúčové slová 

informatika, digitálna stopa, kybernetická kriminalita, kybernetická bezpečnosť, bezpečnosť, 

počítačová kriminalita, trestné právo, trestný zákon 

 

Abstract 

The aim of this post is to describe the digital footprint, which is the subject of forensic 

investigation, to include it in the subject system, especially in view of its multidisciplinary 

nature, with an emphasis on defining the digital footprint of the criminal record by describing 

the existing legislation. The conclusion of the thesis provides an evaluation and suggestions of 

a recommended character. 

 

Key words 

informatics, digital footprint, cybercrime, cybersecurity, security, cybercrime, criminal law, 

criminal law 

 

Úvod 

Digitálne tiene alebo digitálne stopy sa týkajú stôp informácií, ktoré produkujeme každý deň 

a obáv, ktoré vznikajú na tom, kto môže pristupovať a čo možno s týmito informáciami 

urobiť.228 Existujú určité spoločenské prínosy vyplývajúce z digitálnych stôp. Napríklad, tieto 

informácie môžeme použiť na štúdium ľudského správania a sociálnych interakcií.229 Digitálna 

stopa tvorí základ pre informačnú vedu a je neoddeliteľnou súčasťou každého používateľa 

internetu a digitálnych zariadení. Vzhľadom na to, že digitálna stopa ovplyvňuje do vysokej 

miery každého jednotlivca je nutné zamerať sa na túto vyvíjajúcu sa oblasť a to nie len 

z hľadiska pozorovania zmien, ktoré táto oblasť svojím neustálym vývojom vytvára 

a poskytuje, ale najmä z hľadiska zaujatia jednotného legislatívneho postoju medzinárodnej 

úrovne. Najefektívnejšou úpravou digitálnej stopy je jej jednoznačné zadefinovanie v Trestnom 

zákone. Slovenská republika nemá síce priamo zadefinovaný pojem „digitálna stopa“, 

upravuje však konkrétne trestné činy súvisiace s nezákonným zasahovaním a vstupovaním do 

počítača a jeho systému a získavanie neoprávnených údajov. Digitálna stopa sa nachádza aj 

v iných konkrétnych trestných činoch, napríklad § 179 Obchodovanie s ľuďmi, § 186 

Vydieračský únos, § 194a Ochrana súkromia v obydlí, § 270 Falšovanie, pozmeňovanie 

a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov. Do tejto problematiky nepochybne spadá 

otázka bezpečnosti a prevencie voči rôznym formám kriminality páchanej v danej oblasti. 

                                                           
228 GOLDER, S. A.,  MACY, M. W.  2014. Digital footprints: Opportunities and challenges for online social 

research. 
229 PLACHOURAS, V., LEIDNER, J. L., GARROW, A.G. 2016. Quantifying  self-reported adverse drug events 

on Twitter: Signal and topic analysis. 
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Bezpečný vývoj sa v dnešnej dobe stal v mnohých krajinách sveta skutočnou a naliehavou 

záležitosťou.230 Vzhľadom na to, že táto oblasť nie je verejnosti dostatočne známa, je dôležitým 

faktorom oboznamovanie s touto problematikou a to obzvlášť z dôvodu, že časti digitálnej stopy 

sú len veľmi ťažko odstrániteľné. Následkom nevedomosti a v podstate neexistujúcich riešení 

odstraňovania takýchto neželaných údajov dochádza často krát k strate súkromia, osobných 

údajov, poškodzovaniu povesti a sociálnej degradácii. Úplná neodstrániteľnosť digitálnej stopy 

zakladá kriminalistické skúmanie, ktorého úspešnosť spočíva najmä v jej trvalom charaktere, 

čo umožňuje jej vyhľadávanie, zaisťovanie a analyzovanie. Problémom je však vysoká miera 

latencie takejto trestnej činnosti, nakoľko je veľmi ťažko odhaliteľná, aj keď spravidla dobre 

dokázateľná. Už v samotnom úvode príspevku nachádzame nepochybný multidisciplinárny 

charakter digitálnej stopy, ktorá patrí do oblasti informatiky, kriminalistiky, trestného práva, 

kriminológie a okrajovo aj ďalších oblastí. 

 

Digitálna stopa 

Počítačovú stopu možno charakterizovať ako „stopu, ktorá obsahuje vnútornú, funkčnú, 

dynamickú a inú informáciu odrážaného objektu. Objekty, ktoré zanechávajú v počítačových 

stopách uvedené vlastnosti sú človek, dáta a technika.“231 Existuje mnoho definícií týkajúcich 

sa digitálnej stopy, jedna z najvšeobecnejších je, že digitálna stopa je „akákoľvek informácia 

s vypovedajúcou hodnotou uloženou alebo prenášanou v digitálnej podobe“.232 V zásade ide 

o akékoľvek informácie a dáta, ktoré sú prenášané v digitálnej podobe, kde nespadajú len 

počítače a online sieť ale aj iné technológie a služby, napríklad obrazové, zvukové, obrazovo - 

zvukové záznamy, telefonické rozhovory, sms správy, rôzne typy zariadení vrátane tabletov, 

smartphonov, smart hodiniek, zariadení spadajúcich pod internet veci atď. Za digitálnu stopu 

sú považované také údaje, ktoré sú vytvárané používateľom pri využívaní internetu a jeho 

služieb, technológií a digitálnych zariadení. Medzi najčastejšie príklady patrí návšteva web 

stránok, sociálne siete, aplikácie, e-maily, bankomatové karty a iné. Ide o unikátny súbor aktivít 

digitálneho charakteru, akcií a komunikácií zanechávajúcich stopy na internete alebo 

v digitálnom zariadení, umožňujúci identifikáciu konkrétneho používateľa alebo zariadenia.233 

Pojem digitálna stopa v širšom zmysle možno definovať ako dáta zanechané používateľom na 

digitálnych službách či prístrojoch 

Z hľadiska zdroja digitálnej stopy je možné rozdeliť ju do troch základných kategórií:  

- otvorené počítačové systémy 

- komunikačné systémy 

- zariadenie s integrovaným počítačovým čipom.234 

Pri páchaní trestnej činnosti je možné klasifikovať túto protiprávnu činnosť vzhľadom na 

spôsob spáchania ako:  

a) Protiprávne konanie smerujúce k počítaču 

Počítač je častým objektom páchateľov, vzhľadom na to, že sa neustále snažia získavať údaje 

v nich uložené. Či už ide o informácie, fotografie, videá, kontakty, heslá, peniaze, konverzácie 

alebo mnoho ďalšieho, konanie páchateľov v tomto prípade smeruje priamo k zariadeniu 

a údajom v ňom uložených. Môže ísť o protiprávne konanie tak proti hardvéru ako aj softvéru 

                                                           
230 KORAUŠ et al. 2017 The safety risks related to bank cards and cyber attacks. 
231 PORADA, V., STRAUS, J. 2012. Kriminalistické stopy. Teorie, metodologie, praxe. Plzeň: Aleš Čenek, 

s.r.o., s. 280. 
232 PORADA, V., STRAUS, J. 2012. Kriminalistické stopy. Teorie, metodologie, praxe. Plzeň: Aleš Čenek, 

s.r.o., s. 286. 
233 Digital footprint [online]. [cit. 18. 01. 2019]. Dostupné na internete:  

https://www.dictionary.com/browse/digital-footprint  
234 PORADA, V., STRAUS, J. 2012. Kriminalistické stopy. Teorie, metodologie, praxe. Plzeň: Aleš Čenek, 

s.r.o., s. 299. 

https://www.dictionary.com/browse/digital-footprint
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zariadenia. Do tejto kategórie môže patriť napríklad § 247 Neoprávnený prístup do 

počítačového systému, ak by bol vykonaný za účelom ukradnutia alebo zneužitia dát. 

b) Protiprávne konanie s využitím počítača 

Na rozdiel od prvého prípadu sa pri tomto druhu protiprávneho konania nevyskytujú veľmi 

často vyššie technické zručnosti. Páchatelia využívajú počítač na spáchanie skutku tým, že 

prostredníctvom zariadenia dosahujú neoprávnený zisk. Počítač je použitý ako nástroj na 

spáchanie takéhoto skutku, nie jeho cieľ. Pri takomto konaní však páchateľ zanecháva veľké 

množstvo digitálnych stôp, na základe ktorých môže dôjsť k jeho relatívne jednoduchému 

usvedčeniu. Pre protiprávne konanie s využitím počítača sú typické napríklad podvody 

a krádeže. 

c) Protiprávne konanie, pri ktorom vystupuje počítač ako vedľajší prvok 

Do tejto kategórie patria také trestné činy, pri ktorých spáchaní došlo k uloženiu určitých dát 

súvisiacich so skutkom do zariadenia. Počítač v tomto prípade zohráva vedľajšiu rolu, nie je 

priamo využitý na spáchanie skutku, ani nie je spáchaný smerom k zariadeniu. 

S ohľadom na všeobecnú definíciu digitálnej stopy je možné očakávať, že na skoro všetkých 

miestach činu je možné nájsť tento typ dôkazov. Tak ako človek zanecháva fyzické stopy, 

zanecháva tiež obdobné stopy aj vo virtuálnom, resp. digitálnom prostredí. Latencia tejto 

trestnej činnosti preto úzko súvisí s páchateľovou znalosťou problematiky digitálnej stopy. 

Pokiaľ si je vedomý rizík zvyšuje aj mieru svojej anonymity nakoľko vie, že digitálna stopa 

veľmi ľahko povedie k jeho odhaleniu. Prax však ukazuje, že existujú prípady súvisiace 

s digitálnou stopou ktoré viedli k odsudzujúcemu rozhodnutiu súdu, pričom hlavnými dôkazmi 

boli takto zanechané digitálne stopy.235  

Napredovaním technologických vymožeností sa zväčšuje nie len digitálna stopa celkovej 

populácie, ale aj jednotlivca, čoho následkom je zvyšujúce sa nebezpečenstvo straty súkromia, 

osobných a iných citlivých údajov, krádeže identity, nelegálneho obchodu s nezákonne 

získanými údajmi vytvorenými zanechávaním digitálnej stopy a iné. Je nevyhnutné, aby 

spoločnosť začala vnímať problematiku zneužitia digitálnej stopy rovnako, ako vníma krádež 

dokladov, peňazí, poškodzovanie dobrého mena a iné závažné trestné činy, nakoľko sa 

virtuálne prostredie stalo bežnou súčasťou života jednotlivca a spoločnosti ako takej. V rámci 

trestnoprávnej roviny je stále priestor na úpravu zákonných ustanovení, ich aktualizáciu 

a novelizáciu. V rámci Slovenskej republiky bol prijatý zákon 69/2018 Z. z. o kybernetickej 

bezpečnosti a zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1. 4. 2018.236  

 

Trestnoprávne aspekty digitálnej stopy 

Od 1. 1. 2016 došlo k novele slovenského Trestného zákona 300/ 2005 Z. z., ktorej zmeny sa 

týkali aj oblasti kybernetickej/ počítačovej kriminality. Najvýraznejšou zmenou bol § 247 

Neoprávnený prístup do počítačového systému. Medzi právnu kvalifikáciu týkajúcu sa 

kybernetickej kriminality patrí ďalej § 201a súvisiaci so sexuálnym zneužívaním, § 247a 

Neoprávnený zásah do počítačového systému, § 247b Neoprávnený zásah do počítačového 

                                                           
235 Napríklad sms komunikácia medzi páchateľom a maloletou osobou - Judikatúra: Rozhodnutie Krajského súdu 

Trnava sp. zn. 3To/24/2016-2215010218. 
236 Tento zákon upravuje: 

a) organizáciu, pôsobnosť a povinnosti orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 

b) národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti, 

c) jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti, 

d) organizáciu a pôsobnosťjednotiekpreriešeniekybernetickýchbezpečnostnýchincidentov(ďalej 

len „jednotka CSIRT“)a ich akreditáciu, 

e) postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby, 

f) bezpečnostné opatrenia, 

g) systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, 

h) kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a audit. 
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údaja, § 247c Neoprávnené zachytávanie počítačových údajov, § 247d Výroba a držba 

prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov, § 283 Porušovanie 

autorského práva, § 360a Nebezpečné prenasledovanie.  

Vzhľadom na to, že ide o špecifický druh trestnej činnosti, niektoré skutky nie je možné 

jednoznačne zaradiť pod konkrétne ustanovenie. Ide napríklad o craking, ktorý je možné 

zaradiť pod § 247 ods. 1 d) ale aj § 283, nakoľko pri crakingu dochádza k zásahovaniu alebo 

úprave softvéru za účelom odstránenia alebo zablokovania jeho určitých funkcií, ktoré sú 

páchateľom považované za nežiaduce. Často krát ide o šírenie softvéru, čiže dochádza 

k porušovaniu autorských práv prostredníctvom počítačového systému.237 

§ 201a  

Kto prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako 

pätnásť rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania 

alebo trestný čin výroby detskej pornografie, pričom sám nie je dieťaťom, potrestá sa odňatím 

slobody na šesť mesiacov až tri roky. 

Vďaka digitálnej stope ktorú vytvára a zanecháva za sebou páchateľ, je možné na základe 

elektronickej komunikácie postihovať návrhy sexuálneho zneužívania alebo výroby detskej 

pornografie. Náročnosť odhaľovania takejto formy trestnej činnosti závisí od toho, či ide medzi 

páchateľom a obeťou o verejný komunikačný kanál, či je súkromný, šifrovaný atď.  

K sexuálnemu zneužívaniu podľa § 201a Trestného zákona môže dochádzať nie len 

prostredníctvom počítača, ale aj iných zariadení a služieb, napríklad SMS správ, v ktorých 

maloletej osobe, o ktorej páchateľ vedome vie, že je maloletou, navrhuje rôzne sexuálne akty.238   

Najkonkrétnejšie vymedzenie trestných činov súvisiacich s páchaním kybernetickej kriminality 

sa nachádza v § 247. Za cieľ útokov sú v tomto prípade považované počítačové dáta, 

bezpečnosť ich prenosu a počítačový systém ako celok.  

§ 247 Neoprávnený prístup do počítačového systému  

(1) Kto prekoná bezpečnostné opatrenie, a tým získa neoprávnený prístup do počítačového 

systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.  

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1  

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 

b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

Zákon 300/ 2005 Z. z. Trestný zákon upravuje v § 247 neoprávnené pristupovanie do 

počítačového systému prekonaním bezpečnostných opatrení. V záujme čo najlepšieho 

zabezpečenia počítačového systému je nutné navrhovať a tvoriť také bezpečnostné systémy, 

ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné požiadavky, dostatočne ochránia počítačový systém ktorý 

by mohol byť predmetom útoku a to prostredníctvom firewall, bezpečnostných konfigurácií, 

ACL a port security. Dôležitým faktorom pri ochrane systému je jeho monitorovanie, pri 

ktorom dochádza k preverovaniu prihlasovacích záznamov a pokusov o prihlasovanie do siete, 

ako nástroj ochrany pre identifikáciu porušenia bezpečnostných politík, bezpečnostných 

udalostí alebo prerušeniu prevádzky.239 

Veľmi známou formou páchania počítačovej kriminality je tzv. hacking, ktorý možno 

charakterizovať ako neoprávnený a neštandardný prístup do zariadení alebo sietí, za využívania 

prostriedkov na prelomenie ich zabezpečenia a ochrany. Pokiaľ by páchateľovi bolo dokázané 

                                                           
237 LUKIČ, Ľ. Základné formy počítačovej kriminality. Publikované 2012. [online]. [2019-03-01]. Dostupné na: 

https://www.najpravo.sk/clanky/zakladne-formy-pocitacovej-kriminality.html?print=1 
238 Judikatúra: Rozhodnutie Krajského súdu Trnava sp. zn. 3To/24/2016-2215010218. 
239 CSIRT. Komunikačná a sieťová bezpečnosť. [online]. [2019-03-10]. Dostupné na: 

https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/komunikacna-a-sietova-bezpecnost-885.html  

https://www.najpravo.sk/clanky/zakladne-formy-pocitacovej-kriminality.html?print=1
https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/komunikacna-a-sietova-bezpecnost-885.html
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spôsobenie škody takýmto neoprávneným vstupom do zariadenia alebo systému a súčasne jeho  

úmyselné zavinenie, postupovalo by sa podľa § 247. 240 

§ 247a Neoprávnený zásah do počítačového systému  

(1) Kto obmedzí alebo preruší fungovanie počítačového systému alebo jeho časti 

a) neoprávneným vkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, zhoršením kvality, 

pozmenením, potlačením alebo zneprístupnením počítačových údajov, alebo  

b) tým, že urobí neoprávnený zásah do technického alebo programového vybavenia počítača 

a získané informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu, 

 potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.  

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1  

a) a spôsobí ním značnú škodu, 

b) a spôsobí ním vážnu poruchu v činnosti štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy, súdu 

alebo iného orgánu verejnej moci,  

c) tak, že zneužije osobné údaje iného s cieľom získať dôveru tretej strany. 

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1  

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, 

b) a spôsobí ním vážnu poruchu v kritickej infraštruktúre, alebo 

c) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

Počítačový systém znamená „zariadenie alebo skupinu vzájomne prepojených alebo 

súvisiacich zariadení, z ktorých jedno zariadenie alebo viaceré zariadenia vykonávajú 

automatizované spracúvanie údajov na základe programu“.241 

Neoprávneným zásahom do počítačového systému sa rozumie prerušenie jeho fungovania, či 

už neoprávneným zásahom do počítačového údaju, alebo do technického a programového 

vybavenia počítača. Z hľadiska technického vybavenia počítača de o „akýkoľvek zásah do tzv. 

hardvéru, ktorým sa rozumie akékoľvek technické vybavenie počítača vrátane príslušenstva, od 

vlastnej počítačovej jednotky cez klávesnicu, monitor, tlačiareň a pod. až po prepájacie 

káble.“242 V prípade získavania dôkazov ide hlavne o také časti, ktoré priamo zaznamenávajú, 

spracovávajú a čítajú dáta z nosiča. Za zásah do programového vybavenia počítača považujeme 

zasahovanie do jeho softvérového vybavenia, kde patria rôzne typy editorov, softvéry, súbory, 

systémové nástroje, internetové nástroje, aplikácie, programy atď. 

§247 písm. b, c sa týka najmä počítačových údajov. Sú to údaje ktoré "znamenajú záznam 

skutočností, informácií alebo pojmov vo forme, ktorá je vhodná na spracovanie v počítačovom 

systéme, vrátane programu schopného spôsobiť, že počítačový systém vykoná určitú 

činnosť“.243 

§ 247b Neoprávnený zásah do počítačového údaja  

(1) Kto úmyselne poškodí, vymaže, pozmení, potlačí alebo zneprístupní počítačové údaje alebo 

zhorší ich kvalitu v rámci počítačového systému alebo jeho časti, potrestá sa odňatím slobody 

na šesť mesiacov až tri roky.  

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1  

a) a spôsobí ním značnú škodu, 

                                                           
240  LUKIČ, Ľ. Základné formy počítačovej kriminality. Publikované 2012. [online]. [2019-03-01]. Dostupné na: 

https://www.najpravo.sk/clanky/zakladne-formy-pocitacovej-kriminality.html?print=1  

Judikatúra: Rozhodnutie Okresného súdu Bratislava V, sp. zn. 1 5T 18/2009-1160 
241 Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite č. 137/ 2008 Z. z., čl. 1 písm. a. 
242 Prehľad ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon [online]. [2019-03-5]. Dostupné na: 

https://www.gjar-po.sk/~gajdos/treti_rocnik/nos/trestny_zakon_s_komentarom.pdf  
243 Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite č. 137/ 2008 Z. z., čl. 1 písm. b. 

https://www.najpravo.sk/clanky/zakladne-formy-pocitacovej-kriminality.html?print=1
https://www.gjar-po.sk/~gajdos/treti_rocnik/nos/trestny_zakon_s_komentarom.pdf
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b) a spôsobí ním vážnu poruchu v činnosti štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy, súdu 

alebo iného orgánu verejnej moci,  

c) tak, že zneužije osobné údaje iného s cieľom získať dôveru tretej strany. 

(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1  

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, 

b) a spôsobí ním vážnu poruchu v kritickej infraštruktúre, alebo 

c) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

§ 247c Neoprávnené zachytávanie počítačových údajov  

(1) Kto neoprávnene zachytáva počítačové údaje prostredníctvom technických prostriedkov 

neverejných prenosov počítačových údajov do počítačového systému, z neho alebo v jeho rámci 

vrátane elektromagnetických emisií z počítačového systému, ktorý obsahuje takéto počítačové 

údaje, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.  

(2) Kto ako zamestnanec poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby spácha čin uvedený 

v odseku 1 alebo inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo pozmení alebo potlačí správu 

podanú prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, potrestá sa odňatím slobody na 

jeden rok až päť rokov.  

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1 alebo 2  

a) z osobitného motívu, 

b) závažnejším spôsobom konania, alebo 

c) spôsobí ním značnú škodu. 

(4) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1 alebo 2  

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 

b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

§ 247 uzatvára písm. d, v ktorom sú upravené zariadenia alebo prístupové údaje umožňujúce 

neoprávnený vstup do softvérového vybavenia počítača.  

§ 247d Výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných 

údajov   

(1) Kto v úmysle spáchať trestný čin neoprávneného prístupu do počítačového systému podľa 

§ 247, neoprávneného zásahu do počítačového systému podľa § 247a, neoprávneného zásahu 

do počítačového údaja podľa § 247b alebo neoprávneného zachytávania počítačových údajov 

podľa § 247c vyrobí, dovezie, obstará, kúpi, predá, vymení, uvedie do obehu alebo akokoľvek 

sprístupní  

a) zariadenie vrátane počítačového programu vytvorené na neoprávnený prístup do 

počítačového systému alebo jeho časti, alebo  

b) počítačové heslo, prístupový kód alebo podobné údaje umožňujúce prístup do počítačového 

systému alebo jeho časti, 

 potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.  

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1  

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 

b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

§ 283 Porušovanie autorského práva 

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, 

zvukovému záznamu alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo 

televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. 



154 
 

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1 

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, 

b) závažnejším spôsobom konania, 

c) z osobitného motívu, alebo 

d) prostredníctvom počítačového systému. 

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu. 

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený 

v odseku 1 

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo 

b) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

Toto ustanovenie vymedzuje zasahovanie do autorských práv, ktoré sú chránené trestným 

zákonom a ktoré je nutné čoraz viac chrániť aj v kybernetickom priestore. Keďže digitálna 

stopa populácie a jednotlivca rastie, zvyšuje sa aj riziko straty súkromia, straty identity ale aj 

straty autorských práv. Túto skutočnosť potvrdzuje zákonná úprava v § 283 ods. 2 písm. d, kde 

je uvedené, že spáchanie porušenia autorského práva prostredníctvom počítačového systému sa 

trestá odňatím slobody na šesť mesiacov až 3 roky.   

Z hľadiska páchania konkrétnych trestných činov spadajúcich pod túto právnu kvalifikáciu 

rozlišujeme, či ide o odstraňovanie ochranných prvkov, alebo zverejňovanie poškodeného 

autorského diela. V prvom prípade ide o craking, aj keď vo všeobecnosti môžeme hovoriť 

o počítačovom pirátstve, tzv. warez. Ten sa vyznačuje neoprávneným nakladaním s chráneným 

dielom, ktoré je v rozpore s autorským právom. Na základe toho, aká škoda a jej výška bola 

spôsobená, urči sa kvalifikovaná skutková podstata takéhoto trestného činu. Nestačí pritom len 

úmyselné zavinenie ale aj vedomosť o tom, že ide o dielo spadajúce pod autorské práva. 244 

§ 360a Nebezpečné prenasledovanie  

(1) Kto iného dlhodobo prenasleduje takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu 

o jeho život alebo zdravie, život alebo zdravie jemu blízkej osoby alebo podstatným spôsobom 

zhoršiť kvalitu jeho života, tým, že  

a) sa vyhráža ublížením na zdraví alebo inou ujmou jemu alebo jemu blízkej osobe, 

b) vyhľadáva jeho osobnú blízkosť alebo ho sleduje, 

c) ho kontaktuje prostredníctvom tretej osoby alebo elektronickej komunikačnej služby, 

písomne alebo inak proti jeho vôli,  

d) zneužije jeho osobné údaje na účel získania osobného alebo iného kontaktu, alebo 

e) ho inak obmedzuje v jeho obvyklom spôsobe života, potrestá sa odňatím slobody až na jeden 

rok. 

V prípade § 360a, ods. 1 písm. c) je spomínaným spôsobom páchania trestného činu 

nebezpečného prenasledovania kontaktovanie obete proti jej vôli, za využívania elektronickej 

komunikačnej služby. Aj v tomto prípade ide o získavanie dôkazov páchania trestného činu za 

využitia digitálnej stopy páchateľa, ktorú zanecháva pri prenasledovaní obete. Pri tomto 

zákonnom ustanovení by sme hovorili o prípade, kedy by došlo k protiprávnemu konaniu pri 

ktorom vystupuje počítač ako vedľajší prvok.  

Záver 

Problematika digitálnej stopy sa stala neoddeliteľnou súčasťou každého jednotlivca, pričom 

riziká s jej nárastom sú nespochybniteľné. Na jednej strane má digitálna stopa pozitívny 

charakter, najmä v oblasti kriminalistiky a vyšetrovania, kedy napomáha k odhaleniu trestných 

                                                           
244 LUKIČ, Ľ. Základné formy počítačovej kriminality. Publikované 2012. [online]. [2019-03-01]. Dostupné na:  

https://www.najpravo.sk/clanky/zakladne-formy-pocitacovej-kriminality.html?print=1 

Judikatúra: Rozhodnutie OS Revúca, sp. zn. 2T/167/2012, rozhodnutie NS ČR 5 Tdo 31/2010, rozhodnutie NS 

ČR 5 Tdo 234/2009, rozhodnutie NS ČR 5 Tdo 815/2009. 
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činov, protiprávnych aktivít a k získavaniu zákonných dôkazov využiteľných v trestnom 

konaní. Na strane druhej môže byť digitálna stopa zneužívaná páchateľmi pri dosahovaní 

vlastného prospechu a vďaka vysokej miere latencie týchto druhov trestnej činnosti a možnosti 

rozsiahlych škôd patrí medzi veľmi nebezpečný druh kriminality. Pokiaľ má páchateľ 

vedomosť o digitálnej stope, je veľká pravdepodobnosť, že využije dostupné prostriedky 

vlastnej ochrany pred odhalením a tým do značnej miery sťaží prácu orgánom činným 

v trestnom konaní a súdu. Výhodou ostáva nutnosť určitej miery inteligencie a vzdelania na 

dosiahnutie dostatočného zabezpečenia svojej nelegálnej činnosti alebo výroby škodlivých 

softvérov.  Keďže ide o stále rozvíjajúcu sa oblasť, jednak z hľadiska technologických 

postupov a zmien, nárastu množstva aktívnych ľudí v kybernetickom priestore a mnoho iného, 

aj z hľadiska sofistikovaného prístupu páchateľov kybernetických útokov a už skôr spomínanej 

latentnosti vedomia o takomto konaní, je nevyhnutné zameriavať sa na aktualizáciu 

kriminalistických postupov, forenzného skúmania, trestného zákona, kriminológie v oblasti 

prevencie a štatistických skúmaní. Najlepším postupom je zjednotenie legislatívy na 

medzinárodnej úrovni, výchova a vzdelávanie kvalifikovaných odborníkov v danej oblasti nie 

len v rámci ozbrojených zložiek ale aj súdov a ďalších orgánov činných v trestnom konaní.   
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OBVINENÝ VO VÝKONE VÄZBY A ODSÚDENÝ VO VÝKONE 

TRESTU ODŇATIA SLOBODY 

 
MARTIN LACA 

 

Abstrakt 

Autor sa v predkladanom článku venuje popísaniu základných práv a povinností obvineného 

vo výkone väzby a odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody. Dôraz je kladený na 

kompletné zhrnutie a detailnejšie popísanie jednotlivých práv a povinností, ktoré sú 

obvinenému vo výkone väzby a odsúdenému vo výkone trestu odňatia slobody buď priznané 

alebo obmedzené.  

 

Kľúčové slová 

Obvinený, odsúdený, výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody 

 

Abstract 

In the present article, the author deals with the description of the basic rights and obligations of 

the accused in the execution of custody and sentenced in prison. Emphasis is placed on a 

complete summary and a more detailed description of the individual rights and obligations that 

are either granted or restricted to the accused in remand and sentenced in prison. 

 

Key words 

Accused, convicted, custody, imprisonment 

  

Úvod 

Mnohí z nás si ani neuvedomujeme, aká je sloboda vzácna. Sloboda je široký pojem, do ktorého 

môžeme zahrnúť bytie s ľuďmi, s priateľmi, v kruhu rodiny, vedenie normálneho 

spoločenského života, vykonávať každodenné pracovné činnosti a mnohé iné aktivity, ktoré nás 

istým spôsobom napĺňajú. Tí, ktorí si slobodu nevážia nevedia, ani aká je vzácna. Z policajnej 

praxe nám boli sprostredkované informácie od páchateľov, ktorí sa dopustili protiprávneho 

konania, že čas, ktorí strávili už v cele policajného zaistenie nestojí za to, aby pokračovali 

v páchaní trestnej činnosti. 

 

Obvinený vo výkone väzby 

Základným prameňom upravujúci problematiku výkonu väzby v Slovenskej republike je zákon 

č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších noviel a predpisov, ktorý nadobudol 

účinnosť dňa 21. apríla 2006. V právom štáte existujú určité pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať 

a nie je tomu inak ani pri dodržiavaní pravidiel vo výkone väzby. Za základné zásady vo výkone 

väzby považujeme: 

 obmedzenie obvineného vo výkone práv možno len na základe zákona o výkone väzby, 

 dodržiavanie základných ľudských práv, 

 väzba sa vykonáva v dvoch režimoch. 

 

Obvinený vo väzbe má obmedzené určité práva, a to právo: 

 na nedotknuteľnosť osoby, 

 slobody pohybu a pobytu, 

 zachovanie listového tajomstva, 

 práva slobodnej voľby povolania, 

 a iné. 
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Obvinený vo výkone väzby nemá právo zúčastniť sa štrajku, zakladať politické strany, hnutia 

a iné organizácie. Obvinený vykonáva väzbu v ústave na výkon väzby. „Ak zdravotný stav 

obvineného vyžaduje zdravotnú starostlivosť, ktorú nemožno poskytnúť v ústave, alebo ak je 

potrebné na účely trestného konania, väzba sa nevyhnutne potrebný čas vykonáva v nemocnici 

pre obvinených a odsúdených (ďalej len nemocnica).“245 

Niekedy, ak je to nevyhnutné, zdravotná starostlivosť sa poskytne na inom zdravotnom 

stredisku, pričom stráženie vykonávajú príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Obvinený 

sa prijíma do väzby na základe rozhodnutia súdu o vzatí do väzby, kde je následne poučený 

o svojich právach podľa zákona o výkone väzby. Po prijatí je obvinený povinný podrobiť sa 

lekárskej prehliadke, a to v prípade výskytu určitej choroby, aby neohrozoval iných obvinených 

v celách. Obvinený nesmie mať so sebou žiadne veci, ktorými by mohol ohroziť život, zdravie, 

majetok osôb vo výkone väzby. Väzba má splniť určitý účel, a preto sa dbá, aby sa umiestnenie 

obvinených vykonalo nasledovným spôsobom. „Do cely sa umiestňuje oddelene: 

 ženy a mužov, 

 mladiství od dospelých obvinených, 

 obvinení, ktorí sú vo väzbe z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. 

b) Trestného poriadku (ďalej len „kolúzna väzba“), od ostatných obvinených, 

 obvinení, ktorí sú stíhaní pre trestné činy spáchané z nedbanlivosti, a obvinení, ktorí 

neboli predtým odsúdení na nepodmienečný trest odňatia slobody, od ostatných 

obvinených, 

 obvinení, ktorých trestné činy navzájom súvisia alebo o ktorých trestných činoch sa 

vykonáva spoločné konanie, ak sú v kolúznej väzbe, 

 obvinení, u ktorých je podozrenie z nákazy, od ostatných obvinených, 

 obvinení od právoplatne odsúdených, 

 osoby, ktoré sú vo väzbe na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu, európskeho 

zatýkacieho rozkazu alebo výkonu cudzieho rozhodnutia, od ostatných obvinených.“246 

 

Vydaním písomného súhlasu je možné z dôvodu bezpečnosti a poriadku premiestniť 

obvineného do iného ústavu, pričom musí byť upovedomený obhajca a rodinní príslušníci. 

Zákon o výkone väzby umožňuje predvedenie obvineného v ústave pred orgán činný 

v trestnom konaní. Predvedenie v ústave je možné vykonať v pracovných dňoch v čase od 7. 

hodiny do 18. hodiny. V sobotu sa obvinený môže predviesť v čase medzi 7. hodinou a 15. 

hodinou. Možnosť predvedenia obvineného je aj mimo ústav, a to na vykonávanie 

neodkladných úkonov v trestnej veci alebo veciach. S obvineným, ktorý sa nachádza vo výkone 

väzby sa zaobchádza podľa predmetného zákona. „Zaobchádzanie s obvineným je súhrn aktivít, 

ktorých účelom je diferencovaným spôsobom zabezpečiť výkon práv a povinností podľa tohto 

zákona a súčasne zmierniť negatívne účinky izolácie obvineného od spoločnosti, a obmedzení, 

ktoré vyplývajú z výkonu väzby. Zaobchádzanie s obvineným sa organizuje a vykonáva s 

dôrazom na účel výkonu väzby“247 

 

Práva obvineného vo výkone väzby 

Obvineným v ústavoch sa poskytuje ubytovanie v celách, ktorých plocha je najmenej 3,5 m2. 

Cela je vybavená lôžkom, ktoré má matrac, podhlavník a prikrývku. Každá jedna cela musí byť 

vybavená aj stolíkom, umývadlom, kde tečie pitná voda, elektrickým osvetlením 

a signalizačným privolávacím zariadením. Veci, ktoré využíva obvinený, sa ukladajú do 

                                                           
245 Zákon NR SR č. 221/2006, § 3 odst. 2. 
246 Zákon NR SR č. 221/2006, § 7 odst. 2.  
247 Zákon NR SR č. 221/2006, § 10. 
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pridelenej uzamykateľnej skrinky. „Celou sa na účely tohto zákona rozumie ubytovacia 

miestnosť v ústave, v ktorej je umiestnený obvinený.“248 

Podľa zákona o výkone väzby rozoznávame aj bezpečnostnú celu, ktorá je vybavená mrežami, 

kde môžu byť umiestnení jeden alebo dvaja obvinení. Aby si obvinený nespôsobil žiadnu ujmu 

na zdraví, umiestni sa do kompezačnej miestnosti, a to po dobu skončenia príznakov jeho 

nekontrolovateľného správania. V ústavoch sú zriaďované aj fajčiarske a nefajčiarske cely, kde 

sú umiestňovaní obvinení podľa toho či sú alebo nie sú fajčiarmi. Strava sa obvineným 

poskytuje tri krát denne, kedy medzi jedlami nesmie byť väčší časový úsek ako 7 hodín. 

Obvinení majú právo nosiť vlastný civilný odev, ktorý zodpovedá klimatickým a hygienickým 

podmienkam. „Obvinený môže mať pri sebe v cele hodinky, fotografie, vlastné knihy, časopisy, 

študijné materiály, osobnú korešpondenciu, potreby na korešpondenciu, hygienické potreby, 

veci, ktoré si kúpil v predajni zriadenej v ústave, v množstve, ktoré zodpovedá možnostiam ich 

uloženia v skrinke, elektrický holiaci strojček, ponorný varič alebo rýchlovarnú kanvicu, ak je 

v cele elektrická zásuvka, a ďalšie veci povolené riaditeľom.“249 

Obvinený má právo stýkania sa s obhajcom, advokátom alebo aj s inou osobou, ktorá ho 

zastupuje v právnej veci. Návšteva je povolená obvinenému najmenej raz za kalendárny mesiac 

v trvaní najmenej dvoch hodín pre maximálne päť osôb. Ak má obvinený viac ako štyri detí, 

tak sa tieto podmienky na to nevzťahujú. Návšteva u obvineného prebieha v špeciálne určenej 

miestnosti, a to bez priameho kontaktu. Výnimku s priamym kontaktom môže udeliť len 

riaditeľ ústavu. Korešpondenciu si musí obvinený hradiť na vlastné náklady, kde hmotnosť 

a rozmery ustanovuje osobitný predpis. Obvinený má obmedzené právo na listové tajomstvo, 

riaditeľ ústavu alebo ním poverený pracovník majú právo oboznámiť sa s obsahom listovej 

zásielky. Obvinený môže použiť telefón, a to dva krát za mesiac v trvaní 20 minút. Obvinený 

má právo raz za tri mesiace a raz za mesiac mladistvý obvinený prijať balík do hmotnosti dvoch 

kilogramov, ktorý môže obsahovať len veci, ktoré zodpovedajú interným predpisom. 

„Obvinený má právo na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v primeranom 

množstve s prihliadnutím na možnosť ich bežného uloženia v skrinke najmenej raz za týždeň 

v predajni zriadenej v ústave.“250 

V ústave má možnosť obvinený spoločenského vyžitia, a to buď vykonávaním športových 

aktivít, osvetovej činností a vzdelávacej činnosti. Väzbu obvinený vykonáva v štandardnom 

alebo zmiernenom režime. Aký bude mať obvinený kontakt pohyb, závisí od dôvodov väzby. 

Dôvody väzby podľa trestného poriadku, ak je dôvodná obava, sú: 

 ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak 

nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký 

trest, 

 bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie 

skutočností závažných pre trestné stíhanie, alebo 

 bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná 

trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil.“251 

  

Výkon väzby v štandardnom režime sa vykonáva podľa zákona o výkone väzby a výkon 

v zmiernenom režime sa vykonáva v priestoroch na vzdelávaciu, záujmovú a športovú činnosť. 

U odsúdených mladistvých sú odlišné podmienky výkonu väzby ako u dospelých odsúdených. 

Ubytovacia cela má rozmer plochy 4 m2. Návštevu má právo prijať mladistvý raz za týždeň 

v časovom rozpätí najmenej jednej hodiny. Na obvinené ženy, ktoré boli umiestnené na výkon 

väzby v ústave, sa taktiež sťahuje zákon o výkone väzby. Rozdiely medzi ženami a mužmi sú 

                                                           
248 Zákon NR SR č. 221/2006, § 12 odst. 5. 
249 Zákon NR SR č. 221/2006, § 17. 
250 Zákon NR SR č. 221/2006, § 25. 
251 Zákon NR SR č. 301/2005, § 71 odst. 1 písm. a). 
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v rozmeroch ubytovacej plochy cely, kde ženám sa priznáva podľa zákona 4 m2 a taktiež sa im 

poskytuje každodenné sprchovanie. „Ústav prepustí obvineného z väzby ihneď po doručení 

písomného príkazu súdu vydaného na základe rozhodnutia o prepustení z väzby alebo po 

doručení príkazu prokurátora; prepúšťanie sa vykonáva nepretržite.“252 

Vo výkone väzby môže nastať úmrtie obvineného a v takom prípade sa musí bezodkladne 

vykonať oznámenie riaditeľovi ústavu alebo najbližšiemu pracovníkovi ústavu, ktorí budú 

postupovať podľa osobitných predpisov. Vo výkone väzby sa vykonáva dozor a kontrola, kde 

dozor vykonáva prokurátor a kontrolu:  

 „Národná rada Slovenskej republiky,  

 minister spravodlivosti Slovenskej republiky a osoby ním poverené, 

 generálny riaditeľ a osoby ním poverené 

 právnické osoby alebo fyzické osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo 

medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.“253 

 

Odsúdený vo výkone trestu odňatia slobody 

Na odsúdených, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody sa vzťahuje zákon č. 475/2005 Z. z. 

o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tak ako u osôb, 

ktoré sú vo výkone väzby, sú dodržiavané základné ľudské práva a slobody, tak aj 

u odsúdených je to rovnaké. Rešpektuje sa u odsúdených ľudská dôstojnosť, nevykonáva sa 

kruté zaobchádzanie alebo trestanie. Všetky práva, ktoré poskytuje zákon o výkone trestu 

odňatia slobody pre odsúdených, sú odsúdeným zaručené. Tak ako sú odsúdeným určité práva 

vo výkone trestu priznané, tak sú aj určité práva a slobody obmedzené. Medzi obmedzenie 

základných ľudských práv a slobôd zaraďujeme: 

 nedotknuteľnosť, 

 súkromie, 

 sloboda pohybu a pobytu, 

 zachovaním listového tajomstva.254 

 

Ďalšie práva, ktoré sú odsúdeným obmedzené: 

 nemajú právo na štrajk, 

 nemôžu sa slobodne zhromažďovať a združovať, 

 nemôžu zakladať odborové združenia spolky, 

 nemôžu si slobodne vybrať lekára.255 

 

Trest odňatia slobody sa vykonáva v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym 

stupňom stráženia, stredným stupňom stráženia a maximálnym stupňom stráženia v ústave na 

výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v oddelení na výkon trestu zriadenom v ústave 

na výkon väzby, ako aj v nemocnici pre obvinených a odsúdených. Generálny riaditeľ Zboru 

väzenskej a justičnej stráže má vo svojej kompetencii zriadiť otvorené oddelenie, ktoré je 

organizačnou súčasťou ústavu. Odsúdený sa prijíma do ústavu na výkon trestu odňatia slobody 

na základe právoplatného rozhodnutia súdu, potom čo príslušníci Zboru väzenskej a justičnej 

stráže preverili odsúdeného totožnosť. Odsúdený má povinnosť podrobiť sa pri nastúpení do 

výkonu trestu odňatia slobody lekárskej prehliadke, osobnej prehliadke, hygienickým 

a protiepidemickým opatreniam. „Odsúdenému sa odnímu veci, ktorými by mohol byť ohrozený 

život, zdravie, majetok alebo bezpečnosť odsúdených alebo iných osôb, marený účel výkonu 

trestu alebo narušovaný ústavný poriadok, ako aj veci, ktoré by mohli byť zneužité na útek, 
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prostriedky audiovizuálnej techniky, návykové látky, ktoré sú vo všeobecnej časti trestného 

zákona, a veci uvedené v § 40 písm. i).256 

O umiestnení odsúdeného rozhoduje Generálne riaditeľstvo zboru a to podľa rôznych 

podmienok, ktorými sú: 

 stupeň stráženia, do ktorého má byť odsúdený umiestnený, 

 dĺžka trestu, 

 závažnosť trestnej činnosti, 

 vek, 

 zdravotný stav, 

 vzdelanie, 

 kvalifikácia. 

 

Pred každým umiestnením odsúdeného do ústavu sa vykoná psychologické vyšetrenie, ktoré je 

zamerané na zistenie potrieb odsúdeného. Do ciel sa umiestňujú oddelene, ako vo výkone 

väzby, muži a ženy, dospelí od mladistvých, odsúdení podľa stupňa stráženia a odsúdení podľa 

vnútornej diferenciácie. Ak existujú dôvody pre odsúdeného a sám o to požiada, tak môže byť 

umiestnený do cely samostatne. Súd má veľký vplyv na odsúdeného, keďže môže zmeniť 

spôsob výkonu trestu odsúdeného. Ak si plní odsúdený svoje základne povinnosti, vzorne sa 

správa, môže súd nariadiť zmenu spôsobu výkonu stráženia odsúdeného, a to preradením do 

ústavu s nižším stupňom stráženia. Preradenie do výkonu s nižším stupňom stráženia sa 

nevzťahuje ak bol odsúdenému uložený doživotný trest odňatia slobody. „Ak odsúdený 

porušuje opakovane alebo závažným spôsobom ústavný poriadok, je podozrivý zo spáchania 

trestného činu počas výkonu trestu, z jeho prípravy alebo pokusu, môže súd zmeniť spôsob 

výkonu trestu preradením do ústavu s vyšším stupňom stráženia.“257 

Odsúdený sa môže premiestniť z výkonu trestu odňatia slobody do výkonu väzby, a to len 

vtedy, ak o to písomne požiada orgán činný v trestnom konaní alebo na návrh riaditeľa ústavu. 

S odsúdeným sa zaobchádza diferencovaným spôsobom, a to za účelom naplnenia výkonu práv 

a povinností. Diferenciácia prebieha v dvoch stupňoch, a to vo vonkajšej diferenciácii 

a vnútornej diferenciácii. „Vonkajšia diferenciácia je výkon trestu podľa stupňa stráženia 

a riadi sa zásadou, že čím je vyšší stupeň stráženia, tým väčší je rozsah obmedzení; rovnako 

diferencovane je upravený aj výkon práv a formy zaobchádzania.“258  

V jednotlivých stupňoch stráženia sa sleduje regulácia a pohyb odsúdených, a to pomocou 

stavebných a technických prostriedkov, signálno-bezpečnostných prostriedkov a ako aj 

informačných systémov. V ústave s minimálnym stupňom stráženia sa ubytovne neuzamykajú 

počas celého dňa. Toto pravidlo môže zmeniť riaditeľ ústavu na zaistenie poriadku 

a bezpečnosti. V minimálnom stupni stráženia majú odsúdení povolený pohyb po ústave vo 

vymedzených priestoroch. Sú zaraďovaní do práce mimo ústavu a aj na pracoviská  mimo 

ústav, kde sa na miesto výkonu práce dostavujú sami. V ústave so stredným stupňom stráženia 

sa odsúdení uzamykajú v ubytovniach. Uzamknutím ubytovne sa nemyslí uzamknutie ciel 

alebo izieb, i keď v niektorých prípadoch to riaditeľ ústavu môže nariadiť. Odsúdení mimo 

ubytovne sa pohybujú výlučne pod dohľadom príslušníka Zboru justičnej a väzenskej stráže. 

Odsúdení sú umiestňovaní na jednotlivé pracoviská vo vnútri ústavu i mimo neho. Hlavný 

rozdiel, ktorý je medzi minimálnym stupňom stráženia a stredným stupňom stráženia je, že 

odsúdeným sa voľný pohyb mimo ústavu nepovoľuje. „V ústave s maximálnym stupňom 

stráženia sa spravidla: 

 cely, ubytovne a izby odsúdených uzamykajú, 

 odsúdení mimo ciel a ubytovní pohybujú pod dozorom príslušníka zboru, 
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 odsúdení zaraďujú do práce iba na pracoviská vnútri ústavu alebo pracujú v celách 

alebo izbách, 

 návštevy odsúdených vykonávajú bez priameho kontaktu.“259 

 

Pod vnútornou diferenciáciou rozumieme umiestnenie odsúdených v tom istom stupni stráženia 

do rôznych oddielov. Vnútorná diferenciácia slúži na zvýšenie účinnosti zaobchádzania 

s odsúdenými. Každý odsúdený počas výkonu trestu musí mať vypracovaný program 

zaobchádzania, ktorý slúži na splnenie určitých cieľov. Program zaobchádzania vypracúva pre 

odsúdeného určený pedagóg. „Program zaobchádzania je súhrn aktivít zameraných na rozvoj 

osobnosti odsúdeného; ak ide o odsúdeného jeho primerané správanie a hodnotovú orientáciu 

v súlade s právami a povinnosťami ustanovenými v tom zákone a iných všeobecne záväzných 

právnych predpisoch.“260 

Na splnenie programu zaobchádzania s odsúdenými nám slúžia prostriedky, metódy a formy 

zaobchádzania. Medzi metódy zaraďujeme hlavne metódy pedagogického a psychologického 

zaobchádzania a metódy sociálnej práce. Medzi ďalšiu dôležitú súčasť na splnenie cieľov práce 

s odsúdenými zaraďujeme aj poradný zbor, ktorý je zložený zo psychológov, právnikov, 

pedagógov a sociálnych pracovníkov.261 

 

Práva odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody 

Medzi základné sociálne práva odsúdeného podľa zákona o výkone väzby zaraďujeme: 

 ubytovanie, 

 stravovanie, 

 odievanie, 

 spánok, 

 osobná hygiena, 

 veci osobnej potreby. 

 

Ubytovanie sa poskytuje odsúdenému v celách alebo izbách, kde veľkosť plochy je podľa 

zákona určená na 3,5 m2. Izby sú vybavené základným nábytkom ako posteľ s matracom, 

vankúš, prikrývka, posteľná bielizeň a stolička. Každá cela musí mať osvetlenie, stolík, stoličku 

a rozhlas. Odsúdený má právo si svoje osobné veci uzamknúť v uzamykateľnej skrinke. Ako 

sme vyššie spomenuli, odsúdení môžu byť ubytovaní v celách alebo izbách. Celou rozumieme 

miestnosť, kde býva odsúdený a takáto cela je vybavená bezpečnostnými mrežami. Na rozdiel 

od cely izbou sa rozumie miesto, kde býva odsúdený, ale takáto izba nie je vybavená 

bezpečnostnými mrežami. „Odsúdenému sa poskytuje trikrát denne strava, ktorá zodpovedá 

odporúčaným výživovým dávkam, pritom sa prihliada na druh a náročnosť vykonávanej práce, 

vek a zdravotný stav odsúdeného.“262 

Odsúdený má podľa zákona nárok na odev a obuv, ktoré sú určené k vhodným klimatickým 

podmienkam. Odsúdený má taktiež právo na osemhodinový spánok a ak je to dané 

v harmonograme ústavu, môže odsúdený odpočívať na lôžku aj mimo nočného pokoja. Na 

osobnú hygienu má odsúdený nárok podľa potrieb, pritom sprchovať sa je povolené odsúdeným 

najmenej dvakrát do týždňa. Odsúdený môže mať pri sebe veci osobnej potreby, ktorými sú 

napríklad fotografie, korešpondencia, hodinky a ďalšie veci, ktoré sú schválené riaditeľom 

ústavu. Medzi ďalšie práva, ktorými disponuje odsúdený, sú: 

 návštevy, 

 korešpondencia, 
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 prijímanie balíkov, 

 používanie telefónu, 

 prijímanie peňažných príspevkov a nakladanie s nimi a iné finančné operácie, 

 rozdelenie dôchodku, 

 nákup potravín, 

 zdravotná starostlivosť, 

 vzdelávanie, 

 kultúrno-osvetová činnosť, 

 ochrana práv odsúdených, 

 styk s advokátom a inou osobou.263 

 

Odsúdenému je umožnené prijímať návštevy blízkych osôb raz za mesiac v čase trvania dvoch 

hodín. Stupeň výkonu stráženia odsúdených rozhoduje o tom, či návštevu odsúdený bude 

vykonávať v priamom kontakte alebo bez priameho kontaktu. Ak je odsúdený umiestnený 

v ústave s minimálnym stupňom stráženia a stredným stupňom stráženia, spravidla sa návšteva 

vykonáva s priamym kontaktom. Ak je odsúdený umiestnený v ústave s maximálnym stupňom 

stráženia, spravidla sa návšteva vykonáva bez priameho kontaktu odsúdeného s návštevou. Na 

vlastné náklady odsúdený môže využívať korešpondenciu, ktorá spočíva v odosielaní listových 

zásielok a prijímaní listových zásielok a balíkov. V dôsledku obmedzenia práva listového 

tajomstva sa môže odsúdenému nazrieť do korešpondencie. „Nahliadnutie do korešpondencie 

je neprípustné, ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu: 

 medzi odsúdeným, voči ktorému sa vedie trestné stíhanie, a jeho obhajcom, 

 medzi odsúdeným a Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, Národnou radou 

Slovenskej republiky, Úradom vlády Slovenskej republiky, Ministerstvom spravodlivosti 

Slovenskej republiky, Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky alebo verejným 

ochrancom práv. 

 medzi odsúdeným a štátnymi orgánmi Slovenskej republiky Slovenskej republiky, ktoré 

sú príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských 

práv, ako aj medzi odsúdeným a medzinárodnými organizáciami, ktoré sú podľa 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, príslušné na prejednanie 

podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv, 

 medzi odsúdeným a súdom, 

 zaslanú odsúdenému diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom cudzieho 

štátu.“264 

 

Prijímanie balíkov má odsúdený možnosť prijať raz za tri mesiace a mladistvý odsúdený raz za 

mesiac. V balíku môžu byť dané potraviny alebo veci osobnej potreby. Balík nesmie obsahovať 

alkoholické nápoje, lieky, omamné a psychotropné látky a ich prekurzory alebo literatúru, ktorá 

propaguje náboženskú neznášanlivosť. Odsúdený má právo použiť dvakrát do mesiaca 

telefónny automat v čase trvania dvadsať  minút. Odsúdený môže prijať peňažné prostriedky, 

ktoré môžu byť doručené na účet ústavu alebo poštovým poukazom, kedy odsúdený potvrdí ich 

príjem podpisom. Odsúdený pri nástupe do výkonu trestu odňatia slobody musí bezodkladne 

oznámiť poberanie dôchodku, a to aj ak mu v ústave vznikne nárok na poberanie dôchodku. 

„Odsúdený má právo na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v predajni v ústave 

najmenej jedenkrát týždenne v určený pracovný deň v primeranom množstve a s prihliadnutím 

na možnosť ich bezpečného uloženia v skrinke.“265 

                                                           
263 Zákon NR SR č. 475/ 2005 Z.z. v znení neskorších noviel a predpisov. 
264 Zákon NR SR č. 475/ 2005, § 25 odst. 3. 
265 Zákon NR SR č. 475/ 2005, § 30 odst. 1. 



163 
 

Na zdravotnú starostlivosť má odsúdený nárok podľa osobitných predpisov úradu. Medzi 

zdravotnú starostlivosť zaraďujeme aj dennú vychádzku v otvorenom priestore v trvaní jednej 

hodiny. Vzdelávanie odsúdených má nesmierny význam k resocializácii odsúdeného 

a k naplneniu jeho osobných potrieb. Vzdelávanie sa spravidla uskutočňuje tak, aby po 

skončení štúdia bol vydaný príslušný diplom, ktorý bude oficiálne uznaný a nesmie byť z neho 

zrejmé, že bol získaný počas výkonu trestu odňatia slobody. Kultúrno-osvetová činnosť je súhrn 

aktivít, ktoré vykonáva odsúdený vo voľnom čase. Ku kultúrno-osvetovej činnosti zaraďujeme 

aj príjem balíkov pre odsúdeného na vlastné náklady, ktoré obsahujú náučnú literatúru, dennú 

tlač a inú literatúru okrem takej, ktorá podporuje rasovú a náboženskú neznášanlivosť. „Na 

uplatnenie a zabezpečenie svojich práv a oprávnených záujmov podľa tohto zákona má 

odsúdený právo podávať žiadosti, sťažnosti a podnety štátnym orgánom Slovenskej republiky, 

ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských 

práv, ako aj medzinárodným orgánom a medzinárodným organizáciám, ktoré sú podľa 

medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, príslušné na prejednanie 

podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv; ústav je povinný bezodkladne 

zabezpečiť ich odoslanie bez toho, aby zisťoval odosielateľa.“266 

Odsúdený má právo na právnu pomoc a styk s advokátom alebo aj inou osobou, ktorá ho 

zabezpečuje v právnej veci. O všetkom ohľadom rozhovorov rozhoduje riaditeľ ústavu a hlavne 

sa dbá na to, aby sa rozhovor uskutočňoval v čase nenarušovania ústavného poriadku. 

Rozhovor sleduje aj poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže tak, že nie je 

schopný počuť komunikáciu medzi advokátom a odsúdeným.267 

Ak má ústav možnosť, tak zaradí odsúdeného do práce, kde sa predovšetkým prihliada na 

zdravotný stav odsúdeného a plnenie cieľov programu zaobchádzania. Prácu môžu odsúdení 

vykonávať v stredisku vedľajšieho hospodárstva a vo vnútornej prevádzke. V stredisku 

vedľajšieho hospodárstva odsúdení vykonávajú vlastnú prácu a poskytujú pracovné služby. 

Vlastná výroba, ktorú vykonávajú odsúdení, slúži predovšetkým na zabezpečovanie potrieb 

zboru. Podľa toho, akú prácu odsúdení vykonávajú, majú nárok na pracovnú odmenu. 

„Odsúdený zaradený do práce je povinný dodržiavať pracovnú disciplínu. Pritom je povinný 

najmä: 

 riadne plniť pracovné úlohy, príkazy a pokyny príslušníka zboru alebo zamestnanca 

zboru, ktorý organizuje a kontroluje vykonávanie práce odsúdeným, 

 využívať pracovný čas a prostriedky zverené na vykonávanie práce, 

 plniť včas, kvalitne a hospodárne pracovné úlohy.“268 

 

Plnením stanovených úloh počas výkonu trestu odňatia slobody je možné udeliť odsúdenému 

odmenu, ktorá spočíva v pochvale, v mimoriadnom povolení návštevy, mimoriadnom povolení 

telefonického volania, finančnej odmeny 70 eur, v mimoriadnom voľne opustenia ústavu. 

Odsúdenému za neplnenie si svojich povinností môže byť uložený disciplinárny trest, ktorým 

sa zakáže telefonické volanie, zákaz nákupov potravín, umiestnenie do samoväzby po dobu až 

20 dní. „Právo uložiť disciplinárnu odmenu a uložiť disciplinárny trest odsúdenému má 

v rozsahu ustanovenej právomoci riaditeľ ústavu, vedúci otvoreného oddelenia, vedúci 

oddelenia výkonu väzby a výkonu trestu, vedúci oddelenia výkonu trestu a pedagóg.“269 

Výkon trestu mladistvých sa vykonáva v ústave na výkon trestu pre mladistvých, kde 

ubytovacia cela pre mladistvého vo výkone trestu musí mať najmenej plochu 4 m2. Aj pri 

výkone trestu mladistvých sa uplatňuje diferenciácia zaobchádzania, kde sa prihliada na 

jednotlivé vlastnosti a psychické schopnosti odsúdeného. Odsúdeným ženám sa taktiež 
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priznáva ubytovacia plocha v celách najmenej 4 m2, ktorú nemožno znížiť. Na rozdiel od 

odsúdených mužov sa odsúdeným ženám umožňuje každodenné sprchovanie. Cudzinec, prijatý 

do výkonu trestu odňatia slobody, sa musí hlavne poučiť o jeho práve obracať sa na 

diplomatickú misiu alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je občanom. Osoba, ktorá je prijatá do 

výkonu trestu odňatia slobody bez štátne príslušnosti, sa poučí o jej práve obracania sa na 

diplomatickú misiu, konzulárny úrad alebo na medzinárodné organizácie, ktorých poslaním je 

chrániť jeho záujmy. Odsúdený vo výkone trestu môže byť umiestnený: 

 vo výkone trestu v otvorenom oddelení, 

 vo výkone trestu v špecializovaných oddieloch. 

 

V otvorenom oddelení môže byť umiestnený odsúdený, ktorému bol uložený výkon trestu 

odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. V otvorenom oddelení sa zmierňujú niektoré 

obmedzenia takto: 

 „odsúdený zaradený do práce na nestráženom pracovisku, 

 pohyb odsúdeného v priestoroch otvoreného oddelenia nie je obmedzený, 

 izby ani ubytovne sa na účel obmedzenia pohybu neuzamykajú, 

 odsúdenému sa v mimopracovnom čase môže povoliť voľný pohyb mimo otvoreného 

oddelenia, 

 po pracovnom čase môže odsúdený prijímať návštevu raz za týždeň, 

 odsúdenému sa môže povoliť vychádzka raz týždeň, 

 odsúdenému sa môže povoliť vychádzka mimo ústavu, aby navštívil blízke osoby mimo 

tohto oddelenia na čas najviac 48 hodín, 

 odsúdenému sa umožní volať prostredníctvom telefónneho automatu bez 

obmedzenia.“270 

 

Do výkonu trestu odňatia slobody v špecializovaných oddieloch umiestňujeme odsúdeného, ak 

je potrebné zistiť a uplatniť ďalšie metódy a postupy zaobchádzania. Špecializované oddiely 

výkonu trestu odňatia slobody sa delia na: 

 nástupný oddiel a nástupná izba, 

 oddiel doživotných trestov, 

 oddiel špecializovaného zaobchádzania, 

 oddiel s bezpečnostným režimom, 

 osobitný oddiel, 

 uzavretý oddiel, 

 oddiel odsúdených so zdravotným režimom, 

 výstupný oddiel.271 

 

Nástupný oddiel a nástupná izba slúži na adaptáciu odsúdeného a s oboznámením sa 

podmienok výkonu trestu odňatia slobody. Oddiel doživotných trestov spočíva v ochrane 

spoločnosti pred ďalšou trestnou činnosťou odsúdeného a v jeho izolácii. Ako príklad 

uvádzame prípad Mikuláša Černáka, ktorému bol uložený doživotný trest v roku 2010. 

„Odvolací Krajský súd V Prešove v plnom rozsahu potvrdil rozsudok prešovského okresného 

súdu z novembra minulého roku – štyridsaťšesťročného obávaného šéfa podsvetia uznal vinným 

zo spáchania šiestich vrážd a zosnovania ďalšej, za čo mu vymeral absolútny trest.“272 

Oddiel špecializovaného zaobchádzania slúži k uplatňovaniu resocializačných postupov na 

dosiahnutie cieľov a prekonanie krízových stavov. Oddiel s bezpečnostným režimom slúži 

                                                           
270 Zákon NR SR č. 475/ 2005, § 76 odst. 2. 
271 Zákon NR SR č. 475/ 2005. 
272 ČERNÁK DOSTAL DEFINITÍVNE DOŽIVOTIE. cit.13.03.2019. 
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k umiestneniu takého odsúdeného, ktorý sústavne porušuje ústavný poriadok, pôsobí negatívne 

na ostatných odsúdených v rozpore s účelom výkonu trestu. Do osobitného oddielu sú 

umiestení odsúdení, ktorí významnou mierou prispeli k objasneniu trestného činu páchaného 

zločineckou skupinou, teroristickou skupinou alebo napomáhali zabrániť páchaniu trestného 

činu. Uzavretý oddiel slúži na oddelené umiestnenie odsúdených, ktorým bol podľa zákona 

o výkone trestu odňatia slobody uložený disciplinárny trest. Do oddielu so zdravotným 

postihnutím sa umiestni odsúdený s ťažkým zdravotným postihnutím, ťažkou zdravotnou 

chorobou, alebo muži, ktorí sú starší ako 65 rokov. „V ústave sa môže zriadiť výstupný oddiel, 

do ktorého sa v primeranom čase pred očakávaným skončením výkonu trestu umiestňuje 

odsúdený, ktorý bol vo výkone trestu spravidla viac ako tri roky, a tiež odsúdený, ktorému treba 

pomôcť pri vytváraní priaznivých podmienok na samotný spôsob života; ústav pritom úzko 

spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, právnickými osobami, 

fyzickými osobami, záujmovými združeniami občanov, cirkvami, náboženskými spoločnosťami, 

nadáciami a charitatívnymi organizáciami.“273 

Z ústavu, v ktorom bol umiestnený odsúdený, sa prepustí z výkonu trestu odňatia slobody, ak 

sa skončila doba výkonu trestu, ktorú stanovil súd. Ďalej to môže byť písomným nariadením 

prokurátora alebo sudcu alebo ak o tom rozhodol prezident Slovenskej republiky. Ak odsúdený 

po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody nemá zabezpečenú primeranú obuv alebo 

primeraný odev, ktorý nezodpovedá klimatickým podmienkam, ústav to odsúdenému bezplatne 

poskytne. Pri výkone trestu odňatia slobody môže nastať smrť odsúdeného. V takomto prípade,. 

Každý kto sa o tom dozvedel alebo našiel mŕtve telo odsúdeného, kde sa vykonáva výkon trestu 

odňatia slobody musí takú skutočnosť bezodkladne oznámiť riaditeľovi ústavu alebo 

ktorémukoľvek príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže. Vo výkone trestu odňatia 

slobody sa vykonáva, tak ako aj vo výkone väzby kontrola a dozor. Dozor vykonáva prokurátor 

podľa osobitného predpisu a kontrolu vykonávajú: 

 „Národná rada Slovenskej republiky, 

 minister a osoby ním poverené, 

 generálny riaditeľ a osoby ním poverené, 

 právnické osoby alebo fyzické osoby, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo 

medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.274 
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RIZIKOVOST NEDETEKOVATELNÉ INTOXIKACE 

PSYCHOAKTIVNÍMI LÁTKAMI 

 
KAREL LEHMERT, NICOLETTA HAMPLOVÁ 

 

Abstrakt 
Věrohodnost rychlé instrumentální detekce alkoholu, omamných a psychotropních látek se 

pohybuje u některých látek v mezích hraničících s náhodou. Míra možných falešných výsledků 

je navíc ovlivněna i podprahovou externí kontaminací chemickými látkami metabolizovanými 

shodnými cestami jako cílové psychoaktivní látky. Mentální pochody ale mohou být ovlivněny 

i toxickými produkty parazitů, plísní, rostlin či zvířat. Významným prvkem je kombinace 

vybraných léčiv a podprahové kontaminace psychoaktivními látkami, která může razantně 

ovlivnit psychické pochody i paměť. 

 

Klíčová slova 

psychoaktivní látky, drogy, alkohol, detekce 

 

Abstract 
Credibility of fast instrumental detection of alcohol, narcotics and psychoactive substances 

oscillate around limits of chance. Rate of possible false results is, in addition, affected by 

subliminal external contamination of chemical substances metabolized through the same 

pathways as target psychoactive substances. Mental processes could be also affected by toxic 

products of parasites, molds, plants or animals. Important thing is combination of selectted 

medicaments and subliminal contamination of psychoactive substances, which vigorously 

changes mental processes and memory. 

 

Key words 

psychoactive substances, drugs, alcohol, detection 

 

Chemické látky působící na centrální nervovou soustavu a vyvolávající změny v mozkových 

funkcích se nazývají psychoaktivními látkami. Jejich užívání je známé již u opic a primátů, kdy 

třeba nakvašené ovoce používají k úmyslné intoxikaci alkoholem a vyvolání dobré nálady. 

Lidstvo prokazatelně již od starší doby kamenné používá látky měnící vnímání, náladu, vědomí 

a chování k rekreačním účelům, pro rituální účely, léčivo či jed nebo jako prostředek rozšiřující 

vědomí. Mnohdy se jedná o stejné látky a jejich účinek se podle účelu liší jen dávky a 

koncentrace. 

Užití psychoaktivních látek může způsobit závislost psychickou nebo fyzickou. Závislost může 

vzniknout už od jediné, třeba neúmyslně požité dávky. U metamfetaminu je jednorázová 

návyková dávka 500 µg, tj. asi špetka velikosti špendlíkové hlavičky (Lehmert, Hrachovec, 

2017). Kombinace pocitu libosti, rychlosti nástupu a intenzity euforie je základem pro vznik 

závislosti. Většina složitějších vzorců jednání je vedena odměnově motivovaným chováním – 

potěšením, orgasmem, závislostí, agresí, strachem nebo placebo efektem. Nejrychlejší účinek 

mají látky, které je možné inhalovat, nejlibější pocity způsobují látky působící přímo na cílové 

receptory, tj. opiáty a kokain. Z hlediska rizikovosti vzniku závislosti a zdravotních následků 

se psychoaktivní látky a jejich zdroje dělí na (Minařík, 2018):  

 vysoce rizikové – organická ředidla (např. toluen, aceton), opiáty (heroin, morfin), 

durman, crack (báze kokainu) 

 vysoce až středně rizikové – halucinogeny (LSD, psylocibin), kokain hydrochlorid, 

metamfetamin hydrochlorid (pervitin), nikotin, benzodiazepiny 

 střední – ethanol (alkohol), extáze (MDMA), efedrin, kodein 
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 relativně malé – kannabinoidní látky, kokový čaj (infuse) 

 nízké – káva, čaj 

Z hlediska společenské nebezpečnosti je nejrizikovější a masově nejvíc užívanou psychoaktivní 

látkou alkohol. Orientační testování přítomnosti alkoholu v organismu je již z principu málo 

spolehlivé, zejména v případě nízkých koncentrací. Nejčastěji používaný přístroj Dräger 

Alcotest pracuje na principu specifické elektrochemické analýzy, kdy vydechovaný alkohol je 

v přístroji oxidován na acetaldehyd pomocí alkoholdehydrogenázy (ADH), a emitované 

elektrony jsou zaznamenány senzory přístroje. Předpokladem úspěšného měření je i absence 

par alkoholu, organických rozpouštědel či tabákového dýmu v okolí či v ústech probanda, blíže 

neurčená „dostatečná“ vzdálenost od antén mobilních telefonů a vysílaček (model 7510). 

K zajištění přesného měření je používána kalibrace etanolovým standardem, tedy zkušebním 

plynným vzorkem (odvlhčený dusík s alkoholovými parami), nikoliv reálným dechovým 

vzorkem. Samotná kalibrace je pro různé hodnoty prováděna s různými odchylkami – pro 

hodnotu 1 ‰ může odchylka činit např. 3,1 %. Standardní odchylka při dodržení předepsané 

teploty je v nejobvyklejším pásmu do 1 ‰ stanovena na ± 5 % (model 7410), u modelu 7510 

je to 0,017 ‰ nebo 1,7 % z naměřené hodnoty (podle toho, která hodnota je vyšší). 

Nejzajímavější je ovšem drift měření 0,6 % z naměřené hodnoty každý měsíc. Polarita driftu 

však není známa (Lehmert, 2016). 

Měření se však ještě dále komplikuje. Obecně vyžadovaná hodnota etanolu v krvi pro řadu 

činností je 0 g/kg. Ovšem fyziologická hladina etanolu v krvi člověka, který nikdy nepožil 

alkoholický nápoj, je 0,0003 g/kg. Toto není jediná fyziologická hladina etanolu v krvi - tzv. 

jednoznačná fyziologická hladina je limitována hodnotou 0,2 g/kg, možná zvýšená fyziologická 

hodnota je indikována až do hodnoty 0,3 g/kg (19). Zjevnou funkci metabolismu živého člověka 

přehlíží např. pojišťovny, které pracují s fikcí nulové hladiny a ke snížení či přímému odmítnutí 

plnění pojistné události využívají průkaz jakékoliv hodnoty alkoholu v krvi již od 0,01 g/kg 

(Lehmert, 2016).  

Je-li orientační zkouška pozitivní, další dokazování pracující s presumpcí viny spočívá 

v odběru krve ve zdravotnickém zařízení a zjišťování úrovně ovlivnění předmětné osoby 

alkoholem během klinického vyšetření lékařem. Vzhledem k subjektivnímu hodnocení osobou 

lékaře, rozdílným metabolismem pacienta, časovou prodlevou a možností volního ovlivnění by 

tato metoda měla být používána pouze jako orientační a druhořadá. Ačkoliv tedy třístupňové 

ověřování přítomnosti alkoholu v krvi a stanovení exaktních hodnot vypadá robustně a takřka 

nepřekonatelně, je zde významná možnost ovlivnění výsledků včetně krevních testů běžně 

dostupnými látkami, jejichž metabolity reagují obdobně.  

Nejčastějším zdrojem falešně pozitivních výsledků dechových alkoholtesterů je metanol. Ten 

je přirozenou složkou řady ovocných šťáv, např. šťáva z černého rybízu obsahuje 70-176 mg/l, 

jablečný mošt 36-88 mg/l metanolu (19). V ovoci vzniká metanol přirozenou cestou z pektinu 

hydrolýzou methoxylové skupiny katalyzované pektinmethylesterázou. Původcem falešně 

pozitivních výsledků mohou být i běžné nealkoholické nápoje. Příkladem je tonik, běžná 

součást řady míchaných nápojů. V závislosti na množství vypitého toniku lze ze vzorku moči 

detekovat alkohol díky metabolizaci chininu (18). Výsledek krevního testu též záleží na použité 

metodě. V řadě laboratoří se stále ještě používá jako určující Widmarkova zkouška pro svou 

vysokou citlivost a jednoduchost. Její nevýhodou je však nespecifičnost, kdy podobně jako 

etanol se chovají i jiné organické sloučeniny, např. aceton, acetaldehyd, éter, xylen, benzin 

apod. (Lehmert, 2016). 

Výrazný psychoaktivní prvek se může projevit u vnímavých jedinců v případě onemocnění 

způsobeného některými mikroorganismy nebo jejich produkty. Nejznámějším původcem 

onemocnění s psychoaktivními důsledky srovnatelnými s chemickými látkami je Toxoplasma 

gondii, způsobující toxoplazmózu. Z pohledu možného páchání trestné činnosti je zajímavý 

důsledek vlivu latentní toxoplazmózy na zvýšení podrážděnosti, agresivity a vztahovačnosti, 
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snížení sociální inteligence, snížení pudu sebezáchovy a sníženým reakčním časem 

doprovázené zvýšeným rizikem dopravních nehod, krátkodobé výpadky paměti. Přímý průkaz 

však neexistuje a odborné práce prováděné na různě reprezentativních vzorcích populace si 

vzájemně odporují. Obdobné dopady na chování lze pozorovat i u mykotoxikóz, které jsou 

způsobeny intoxikací organismu toxickými produkty plísní. Zde však významně záleží na 

vnímavosti konkrétního jedince. 

I další přírodní látky vykazují psychoaktivní účinky. Nejznámější jsou také nejčastěji 

zneužívané – v ČR jde o rostliny Cannabis sp. či lysohlávky (Psylocibe). Zatímco 

kannabinoidní látky se jeví jako jednoduché k cílené detekci, ovlivnění osoby lysohlávkami je 

obtížně prokazatelné při běžném testování. Průkaz je možné stanovit až přímým 

toxikologickým vyšetřením. I další houby, působící psychoaktivně, jsou na tom obdobně.  

Rychlá či orientační detekce je běžně dostupná u standardních psychoaktivních látek, kdy se 

výrobcům vyplatí investovat do vývoje testů. U statisticky méně častých látek se to již 

nevyplácí, a proto je jejich výskyt v podstatě nedetekovatelný. Zdálo by se, že u nejčastějších 

psychoaktivních látek je množina potenciálních testů rozsáhlá a tím bude i vysoká jejich 

spolehlivost. Nejčastěji používané orientační testy Policí ČR jsou imunochemické testy 

Drugwipe. Jejich detekční úroveň vykazuje zajímavé odchylky, kdy např. citlivost na kokain je 

pouze 50 % ve slinách i v krvi. A to už se statisticky blíží pouhé náhodě. Jen o málo lépe na 

tom je citlivost na kannabinoidy – ve slinách 52,2 %, v krvi 68,3 %. A do třetice (z pěti 

sledovaných supin látek) benzodiazepiny – citlivost testů na cílovou látku ve slinách je 74,4 %, 

v krvi pak 66,7 %. A i přesnost není zrovna spolehlivá; ve slinách 79,2 %, v krvi 74,4 % 

v porovnání s výsledky plynové chromatografie (DRUID). 

Tato data vedla k dalšímu testování. Nejrozsáhlejší byla kohortová studie provedená finskou 

policií ve skupině celkem 1942 osob v rozmezí 15-62 let (podrobnosti viz Lehmert, 2016). 

Získané výsledky ukázaly nízkou věrohodnost těchto testů. Specifita orálních testů (ze slin) na 

amfetaminy v porovnání s analýzou krevních vzorků je výrazně nízká (50 %), ale s poměrně 

dobrou citlivostí (97 %). Citlivost testů Drugwipe na kannabinoidy ve slinách je statisticky pod 

limitem náhody (43 %), u opiátů náhodný záchyt mírně převyšuje (63 %). Zjištěná hodnota 

citlivosti na opiáty (10 %) je spíš úsměvná, nikoliv však v případě, kdy je test používán policií 

k odhalování osob pod vlivem návykové látky. 

Ovšem nejvýznamnějším zjištěním jsou hodnoty falešných výsledů – pozitivních i negativních. 

Testy Drugwipe 5+ ukázaly negativní výsledek i v těch případech, kdy vzorek obsahoval 

koncentrace cílové látky ve stovkách až tisících nanogramů na mililitr, tj. vysoko nad detekčním 

limitem udávaným výrobcem. Nikoho už asi nepřekvapí, že test Drugwipe 5+ ukázal pozitivní 

výsledek i v případě, že zkoumaný vzorek neobsahoval žádnou z cílových látek. 

 

Detekční limit 

ng/ml 

AMP CAN OPI COC 

50 30 10 30 

Test + 1460 84 12 4 

Falešně + 149 209 26 18 

Test - 149 1321 1762 1749 

Falešně - 59 112 7 36 

Celkem testů 1807 1807 1807 1807 

 

V porovnání s přístrojem DrugTest 5000 (Dräger), používaným pro analýzu slin zejména 

dopravní policií, vychází na základě porovnání výsledků DrugTestu a plynové chromatografie 

(GC/MS) v Nizozemí poměrně kvalitní výsledky. Výjimkou je nejčastěji zneužívaná skupina 

kannabinoidů, kde nízká citlivost (35 %) DrugTestu způsobila i nízkou přesnost (75 %). 

Uvedené detekční prostředky standardně používané pro zjišťování psychoaktivních látek ve 

slinách lze tedy považovat za spolehlivé jen s výhradami a v žádném případě neodůvodňují 
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další kroky směřované proti osobám s pozitivní reakcí. Na to je procento falešně pozitivních 

výsled příliš vysoké. 

 

Příklad 1 

V rámci činnosti pracovníků Odběrové laboratoře CBRNe – VAKOS XT a.s. při převozech 

materiálů zajištěných Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR byly testovány orální testy 

Multi-Drug Screen Test (IVD Biotech). Testování pracovníků probíhalo v letech 2016-18 buď 

na vlastní žádost, nebo po objektivním pozorování příznaků intoxikace v prostředí varen 

metamfetaminu a pěstíren konopí. Ačkoliv ve sledovaném období pracovníci sami udávali 

ovlivnění metamfetaminem či kannabinoidy s vnímanými i pozorovanými důsledky (nespavost, 

nabuzení, výkyvy nálad, halucinace apod.) i v delší době po opuštění kontaminovaného 

prostoru (až 4 dny poté), žádný z testů neukázal pozitivní reakci. V jednom případě, kdy byl 

jeden z řidičů ovlivněn metamfetaminem odpařeným z krystalizační nádoby ve sluncem 

rozpáleném vozidle, byla ošetřujícím lékařem po 18 hodinách odebrána krev na rozbor 

plynovým chromatografem. Výsledek byl negativní, stejně jako výsledek orálního testu 2 hodiny 

po zpozorování prvních příznaků. 

Některé potraviny obsahující mák mohou být původcem falešně pozitivních výsledků 

imunochemických testů na opiáty. Stejně tak diabetici, pacienti s hepatopatiemi a infekcemi 

ledvin mohou mít testy pozitivní na opiáty. Potraviny, potravinové doplňky s obsahem B-

komplexu či volně prodejné vitaminy (zejména riboflavin – B2) signalizují pozitivitu na 

THC/kanabinoidy. V souvislosti s měnící se etnickou strukturou ČR je nutné též zmínit přímou 

úměru mezi barvou pleti a citlivostí testů, kdy tmavší pleť zvyšuje pravděpodobnost falešně 

pozitivních výsledků. Zajímavým zdrojem falešně pozitivních výsledků je dětská kosmetika, 

jmenovitě šampony a mýdla (např. Johnson & Johnson, Aveeno, CVS). Její standardní použití 

vyvolá falešně pozitivní reakci na kanabinoidy, což může být důvodem k právním krokům ze 

strany sociálně právní ochrany dětí. Původcem je pravděpodobně kokamidopropyl betaine, 

používaný v kosmetických přípravcích a vyvolávající právě falešně pozitivní reakci na 

kannabinoidní látky (Lehmert, 2016).  

Nejčastějším zdrojem falešně pozitivních výsledků jsou však potravní doplňky a farmaceutika. 

Za zamyšlení stojí reakce nejčastějších antidepresiv – účinné látky quetiapin, ritalin a sertalin 

vykazují v testech pozitivitu na metadon, metamfetamin a benzodiazepiny sami o sobě. Ovšem 

situace začíná být zajímavá z odborného pohledu ve chvíli, kdy je osoba léčená těmito látkami 

vystavená třeba jen mikrodávce jiné psychoaktivní látky. 

 

Příklad 2 

Pacient trpící úzkostnými stavy byl léčen kombinací antidepresiva Zoloftu (25 mg/den) a 

antipsychotika Rorendo (5 mg/den). V průběhu léčení je pacient vystaven několikahodinovému 

kontaktu s ultrajemným aerosolem metamfetaminu v ovzduší. Nepřirozená veselost spolu 

s křečí smíchu, agitace až „vykroucenost“ a přemrštěné reakce byly pozorovatelné po několik 

dalších hodin. Dalších 50 hodin pro postiženého znamenaly kromě jedné spontánní a dvou 

zpětně vyvolaných vzpomínek totální ztrátu paměti. V průběhu tohoto času došlo k významné 

agresivní epizodě, kdy stres způsobený malichernou nespokojeností postiženého přerostl ve 

fyzické a verbální napadení blízké osoby. Po tomto agresivním ataku se již vzpomínky vracejí, 

avšak stále přetrvávaly depresivní stavy (Lehmert, Hamplová, 2018).  

Bylo by možné říct, že agresivita spojená se dočasnou ztrátou paměti je pouze náhodná a jen u 

jednoho zmíněného pacienta. Jenže zcela zřejmě je vliv aerosolu metamfetaminu, který se šíří 

ovzduším daleko od míst jejich nelegální výroby, v kombinaci s některými druhy léčiv 

rizikovým faktorem. Podívejme se na dalším příkladě, jak léčba antipsychotikem v kombinaci 

s neúmyslnou intoxikací metamfetaminem může ovlivnit kriminální případ. 
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Příklad 3 

Rodiče novorozence jsou léčeni antipsychotikem Quetiapin pro důsledky dlouhodobého 

působení metamfetaminu, který si jeden z rodičů připravuje přímo v pokoji, kde je postýlka 

novorozence. Novorozenec v souvislosti s domácí přípravou metamfetaminu umírá v době, kdy 

je matka na nákupu a druhý z rodičů je s ním doma. V pozdějších výpovědích obou rodičů lze 

vysledovat částečnou ztrátu paměti spojenou s kritickým časovým úsekem, kdy chybí vzpomínka 

na desítky minut bezprostředně souvisejících se zjištěním úmrtí dítěte. Paměťová stopa onoho 

dne je v některých momentech nekompletní i před úmrtím dítěte. 

Léčiva vyvolávají i známé falešné pozitivity. Antidepresiva a antipsychotika mohou při 

orientačním testování ukázat pozitivitu testované osoby na nelegální psychoaktivní látky 

různého druhu. V následující tabulce jsou uvedena některá z nich společně se známými falešně 

pozitivními reakcemi (Lehmert, 2016). 

 

Účinné látky (skupiny) Potenciální pozitivita na 

Bupropion metamfetamin 

Clompramin  metadon 

Elavil opiáty (až 3 dny) 

Chlorpromazin metamfetamin, metadon 

Quetiapin  metadon 

Ritalin metamfetamin 

Sertralin benzodiazepiny 

Thioridazin metadon 

Trazodon  metamfetamin 

Venlafaxin  fencyklidin 

 

Náhodná intoxikace psychoaktivními látkami může mít zdroj různého původu. Nejčastějším 

původcem jsou nelegální laboratoře metamfetaminu nebo pěstírny netechnického konopí. 

Z nich přenášená kontaminace jemným aerosolem či výpary může dosáhnout až cca 130 metrů 

daleko. Obdobně může být residuální kontaminace metamfetaminem, efedrinem či 

kanabinoidními látkami nalezena i v některých ojetých automobilech. Jistě by bylo zajímavým 

výzkumným tématem do budoucna uskutečnit nějaké soustavnější mapování výskytu 

kontaminace motorových vozidel. Podobné náhodné intoxikace mohou u vnímavých jedinců 

ovlivnit psychiku i bez následného průkazu laboratorními metodami. Možnost prokázání či 

vyloučení úmyslu při zavinění je v takovém případě klasickými metodami obtížná. Pak již 

záleží jen odbornosti znalců a schopnostech právních zástupců, aby nedošlo k odsouzení 

nevinného. 
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KRIMINALISTICKY VÝZNAMNÁ UDALOSŤ – PRVOK SYSTÉMU 

KRIMINÁLNEJ CHARAKTERISTIKY TRESTNÉHO ČINU 
 

MIROSLAV LISOŇ, ADRIÁN VAŠKO 

 

Abstrakt 

Autori v príspevku interpretuje poznanie, ktoré je spracované z aplikovaného výskumu. 

Charakterizujú kriminalisticky významnú udalosť ako súčasť kriminálnej charakteristiky 

trestného činu. Kriminálnu charakteristiku trestného činu približujú ako  objekt kriminálno-

policajného poznania v kontexte jeho kreovanej teórie. 

 

Kľúčové slová 
policajné konanie, kriminálno-policajné poznanie,  kriminalisticky významná udalosť, 

kriminálna charakteristika trestného činu 

 

Abstract 

The authors interpret the knowledge that is processed from applied research. They characterize 

a criminologically significant event as part of the criminal characteristics of the crime. Criminal 

Characteristics of Crime Approach as Object of Criminal-Police Knowledge in the Context of 

Its Created Theory  

 

Key words 
police action, criminal-police knowledge, crime-related event, criminal characteristics of crime 

 

Úvod 

Vo všeobecnosti je možné uviesť, že v reálnom svete nás obklopuje veľké množstvo 

rozmanitých druhov objektov. Spôsob ich poznávania si vyžaduje osobitný prístup, ktorý 

abstrahuje ich spoločné vlastnosti, charakteristiky a časové zmeny. Východisko týchto úvah je 

jedno z hlavných tvrdení filozofie, že v objektívnej realite sa nachádzajú rôzne materiálne 

objekty, medzi ktorými existujú najrozličnejšie spôsoby vzťahov závislosti a podmienenosti. 

Materiálne objekty majú vždy svoj obsah a formu.275 

Objekt je účelovo vymedzená časť reality, ktorá je predmetom ďalšieho skúmania 

a využívania. Vo všeobecnej rovine termínom objekt je možné označiť aj systém, reálny 

systém, pojem, teda v širšom chápaní ide o nejakú vymedzenú skutočnosť, niekedy aj 

abstraktného charakteru. 276 

Objekt kriminálno-policajného poznania je nedeliteľne charakterizovaný svojimi vonkajšími a 

vnútornými vlastnosťami, stránkami, aspektmi, časťami a pod. Termínom objekty poznania 

označujeme všetko, čo má ontologický a gnozeologický charakter, a preto ich môžeme 

kvantifikovane a kvalitatívne dimenzovať, napríklad ako metodologickú kategóriu 

v konkrétnej teórii. 

 

                                                           
275 FILKORN, V. Povaha súčasnej vedy a jej metódy. Bratislava, 1998, s. 54. 
276 HOLCR, K., V. PORADA a kol. Policajné vedy.  Úvod do teórie a metodológie. Plzeň, 2011, s. 40.  

...“Špecifikovanie objektu poznania v oblasti policajných vied je vlastne nevyčerpateľný a preto je vhodnejšie 

hovoriť skôr o ich typoch. K typickým objektom poznania patria predovšetkým: 

 polícia ako organizácia a inštitúcia, 

 policajné činnosti, 

 policajné situácie, 

 policajné technické prostriedky a systémy, 

 dejiny polície, 

 policajné školstvo a pod.“... 
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Objekty kriminálno-policajného poznania môžu mať spoločenskú, prírodnú, technickú, 

unilaterálnu, multilaterálnu, resp. inú povahu. Sú to veci, ich časti, vlastnosti, konania, udalosti, 

javy, opatrenia, úkony, subjekty, determinanty a ďalšie poznávané fenomény. Spoločným 

špecifickým znakom v ich charakteristikách je vzťah k plneniu úloh, ktoré sú v zmysle 

a v rozsahu právneho poriadku musia plniť realizačné subjekty kriminálno-policajného 

poznania (policajné zložky, príslušníci spravodajských, operatívnych policajných služieb, 

orgány činné v trestnom konaní). Predovšetkým táto skutočnosť má osobitný význam pri 

zdôvodnení jednotlivých možností poznania týchto objektov.  

Určitá konkrétna forma existencie objektu je jeho prejavom. Prejav objektu možno 

charakterizovať množinou charakteristík identifikovateľných na objekte. Prvky množiny 

charakteristík sú zložkami prejavu objektu. Objekt je určený množinou svojich prejavov. Tie 

vo vzťahu k iným objektom môžu mať všeobecný, zvláštny alebo individuálny charakter. Počet 

poznávaných vlastností je závislý od povahy skúmaného objektu, od existujúceho poznania, 

prípadne od jeho zamerania. 

Vlastnosti, stránky, aspekty alebo časti objektu nemusia byť stále. Nedajú sa charakterizovať 

jednou hodnotou. Môžu sa meniť, a teda nadobudnúť rôzne hodnoty. Z tohto hľadiska je možné 

ich chápať aj ako vlastnosti iných predmetov, všeobecnejšie ako premenné veličiny, teda ako 

parametre, do ktorých môžeme dosadzovať konkrétne hodnoty jednotlivých stránok. Za 

parametre sú považované tie vlastnosti a stránky, ktoré charakterizujú skúmaný objekt, alebo 

ktoré sme sa rozhodli skúmať. 

Vonkajšie vlastnosti objektu majú javovú povahu a vnútorné vlastnosti vypovedajú 

o jeho podstate. Skúmanie objektov na základe ich jednotiacich vlastností si vyžaduje, aby 

realizátori (subjekty KPP) pri plnení tejto úlohy používali na ich označenie odbornú 

terminológiu, ako aj výroky, ktoré o nich doteraz vyslovili špeciálne vedy. 

Každý objekt existuje len za určitých podmienok a v určitom okolí. Objekt, ktorý je skúmaný 

v rámci kriminálno-policajného poznania, je súčasťou objektívnej reality, teda vždy existuje 

medzi inými objektmi v konkrétnom prostredí, za určitej situácie (kriminálno-policajnej). 

Objekt sa od okolia odlišuje svojimi vlastnosťami, úrovňou vzájomných vzťahov k iným 

objektom a k okoliu. Medzi objektom a jeho prostredím môže existovať určitý vzťah. Prejavy 

voči okoliu môžu byť dôsledkom prejavu okolia voči objektu a naopak. Zložky prejavu objektu 

voči svojmu okoliu nazývame výstupnými zložkami objektu, pretože smerujú do okolia, 

chápeme ich ako jeho organickú súčasť. Výstupné zložky objektu súčasne nazývame aj 

vstupnými zložkami do okolia od spomínaného objektu. Analogicky pôsobí aj okolie na 

objekt a jednotlivé zložky. Prejavy okolia na objekte nazývame výstupnými zložkami, ktoré 

sú súčasne vstupnými zložkami prejavov okolia na objekte. Tie isté prejavy okolia na objekte 

nemusia viesť vždy k rovnakým reakciám (prejavom) objektu na okolie. (je nutné akceptovať 

ich možné  kombinácie, čas a iné). 

Pri skúmaní objektu je potrebné poznať aj závislosti medzi jednotlivými zložkami prejavov 

objektu ako celku. Na ten účel je výhodné rozložiť objekt na sústavu subobjektov tak, aby 

navzájom neobsahovali spoločné častí a aby ich prejavy boli ľahšie poznateľné. Sústava 

vytvorených subobjektov je pôvodný celok. Rozklad objektu na subobjekty možno vykonať 

viacerými spôsobmi, pričom voľbu konkrétneho rozkladu nazývame rozlišovacou úrovňou na 

objekte.277 

Každý – aj ten najjednoduchší objekt poznania má nekonečné množstvo stránok, vlastností a je 

spojený nekonečným množstvom vzťahov s inými objektmi. Táto skutočnosť je hlavným 

dôvodom, prečo objekt poznania nemôže byť nikdy skúmaný ako celok v jeho nekonečnej 

rozmanitosti. V procese poznania sa preto z neho vydeľujú len niektoré jeho časti, vlastnosti 

                                                           
277 FILKORN, V. Povaha súčasnej vedy a jej metódy. Bratislava, 1998, s. 34. 
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a stránky a od ostatných sa nutne abstrahuje. Tento súhrn komponentov, stránok, vlastnosti 

a vzťahov, na ktoré bola zredukovaná poznávacia činnosť, označujeme predmet poznania. 

Objekty kriminálno-policajného poznania sa poznávajú cez špecifický predmet. V danej 

súvislosti predmetom nazývame tú časť objektívnej reality, ktorá má určujúci vzťah k tejto 

činnosti. Dá sa povedať, že predmet priamo, resp. sprostredkovane ovplyvňuje kriminálno-

policajné poznanie. To znamená, že objekt sa stáva predmetom poznania (procesy, činnosti) 

vtedy, ak svojimi vlastnosťami určuje aj spôsob jeho skúmania konkrétnymi špecifickými 

(vlastnými) metódami, prostriedkami a formami.278 

Bez ohľadu na úplnosť najfrekventovanejšie sú v kriminálno-policajnom  poznaní poznané 

objekty, ktoré v konkrétnej jednote vytvárajú: 

 kriminálnu aktivitu, trestný čin, kriminalitu, 

 účelovo realizované činnosti (napríklad metódy, prostriedky, operácie, formy  KPP, 

policajného konania a pod.), 

 determinanty (prostredie, v ktorých je  účelovo aplikované kriminálno-policajné 

poznanie), 

 konštrukty  KPP (logistika). 

 

Kriminalitu – spoločenský, heterogénny jav, súhrn spáchaných trestných činov, ako objekt 

poznávania, skúma celý rad vedných disciplín. Pri jej skúmaní (explanácii) sú využívané 

multidisciplinárne a interdisciplinárne prístupy, a to najmä vo vzťahu k poznaniu trestného 

činu. Z týchto dôvodov majú medzi týmito vednými disciplínami dominantné postavenie 

trestné právo, kriminológia, kriminalistika a policajné vedy (policajné teórie a výskum). 

Zjednodušene je možné uviesť, že účelom tohto poznávania je vytvárať vhodné podmienky 

na zabezpečovanie kontroly kriminality (na realizáciu preventívnych a represívnych opatrení 

vytvárať predpoklady na zabezpečenie neodvratnosti trestného postihu za páchaný a spáchaný 

trestný čin).279 

Základná charakteristika trestného činu je definovaná v trestnom práve, a to vo všeobecnej, 

ale aj v konkrétnej podobe (trestný čin – prečin, zločin, resp. ich jednotlivé skutkové podstaty). 

Vychádzajúc z analýzy uvedených charakteristík a prístupov k ich právnej kvalifikácii, je 

možné konštatovať, že veda trestného práva sa zaoberá predovšetkým myšlienkovým procesom 

rozhodovania, normatívnym vymedzením, výkladom a teoretickou štrukturálnou analýzou 

trestného činu, ako aj procesnými predpokladmi a justičnými spôsobmi sledovania kriminality. 

Táto veda uvádza dogmaticky do platnosti politické zásady právneho štátu, v ktorom sú 

rešpektované demokracia, humanizmus a právo. 

Podľa slovenského trestného práva jediným a výlučným základom trestnej zodpovednosti je de 

facto i de iure trestný čin.280 Pojem trestný čin je vymedzený ako protiprávny čin, ktorého znaky 

sú uvedené v Trestnom zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.281 Z uvedenej definície 

možno vyvodiť dve obligatórne podmienky, ktoré musia byť súčasne splnené. Je to 

protiprávnosť činu a znaky uvedené v Trestnom zákone, t. j. znaky skutkovej podstaty trestného 

činu. 

Trestný čin, páchateľa, obeť trestného činu a kontrolu kriminality (prevažne zo spoločenských, 

právno-sociologických hľadísk) skúma aj kriminológia. Vo všeobecnosti je možné 

konštatovať, že v rámci tejto vednej disciplíny, v jej účelovo vytvorených náukách, ide o 

                                                           
278 HOLCR, K., V. PORADA a kol. Policajné vedy Úvod do teórie a metodológie. Plzeň, 2011, s. 41. 
279 RAPČAN, J. Trestný čin - objekt poznávania operatívno-pátracej činnosti. In. Policajné vedy a policajné 

činnosti. Bratislava, 2008, s. 110-114. 
280 IVOR, J., J. ČENTÉŠ, D. KORGO, D. MAŠĽANYOVÁ, P. POLÁK, J. ZÁHORA. Trestné právo hmotné 2: 

Osobitná časť. 2. doplnené a prepracované vydanie Bratislava, 2010. s. 85. 
281 ZÁKON č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších noviel, § 8. 
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analýzu javových reálnych foriem a okolností, ktoré súvisia so vznikom, vývojom a kontrolou 

kriminality v spoločnosti.282 

Napríklad kriminologická náuka „etiológia“ skúma kriminalitu ako hromadný jav, ktorý je 

síce súborom jednotlivých trestných činov, ale nie je ich prostým súčtom. To znamená, že 

kriminologické skúmanie tohto javu sa teda úplne nevzťahuje na individuálne trestné činy 

(osobitne na trestnoprávne konanie, kde sa dokázanie strohej príčinnej súvislosti medzi 

konaním a jeho dôsledkom nevyhnutne vyžaduje). 

Fenomenológia je náuka o javoch. Kriminologická fenomenológia sa teda zaoberá 

charakteristickými prejavmi kriminality, pôvodnými podkladmi vypovedajúcimi  o jej stave, 

úrovni, štruktúre a dynamike. 

Kriminologické poznatky o javových stránkach kriminality sa využívajú pri rozmanitých 

komparáciách, napríklad historických (vypovedajú o vývojových tendenciách a trendoch 

kriminality), teritoriálnych (medzinárodné, regionálne alebo miestne porovnania), upozorňujú 

na vývojové, štruktúrne a iné anomálie (prudké nárasty a nápadne zmeny štruktúry kriminality). 

Často sú podnetom na skúmanie príčin opísaných javov alebo skúmanie možností na ich 

kontrolu. Fenomenológia kriminality je systémovo spätá s etiológiou kriminality, jej kontrolou 

a ďalšími súčasťami kriminológie.283 

Z výsledkov poznania policajnej praxe vyplýva, že širokospektrálne kriminologické poznanie 

nie je adekvátne využívané (napríklad výstupy kriminologického prognózovania). Príslušníci 

policajnej praxe sú povinní túto evidentne registrovanú rezervu využiť pri plnení úloh, ktoré im 

vo forme právnych noriem delegoval občan.   

Pri poznávaní trestných činov v danej súvislosti urobila dôležité kroky a pripravila dobré 

východisko pre ďalšiu prácu kriminalistika. Na objektivizáciu tejto skutočnosti je možné využiť 

jej orientáciu (najmä v posledných rokoch) na určitú unifikáciu základných pojmov a kategórií 

týkajúcich sa osobitostí poznávacieho procesu kriminalisticky významných udalostí. Dá sa 

povedať, že táto vedná disciplína vytvorila vhodný východiskový priestor na orientáciu aj na 

konštituovanie iných špeciálnych disciplín, najmä konštituovanie policajných vied (teórie). 

Vzhľadom na historickú a súčasnú vedecko-teoretickú akceptáciu vytvára kriminalistika pre 

realizáciu procesov kriminálno-policajného poznania metodologický, metodický  a technický 

aparát. 

V danom kontexte samotná charakteristika kriminalisticky významnej udalosti upozorňuje na 

to, že obsah, ale najmä rozsah poznávania trestného činu je vždy zhodný predovšetkým s jeho 

skutkovými okolnosťami v trestnoprávnom zmysle. Tieto okolnosti v podobe skutkovej 

podstaty daného trestného činu tvoria de facto aj samotný účel a cieľ kriminalistického 

poznávania. Avšak cesta k dosiahnutiu týchto mét je neraz veľmi zložitá a náročná. Empirické 

skúsenosti ukazujú, že v tomto procese sa subjektom kriminalistického poznávania (odborník 

na kriminalistiku) stavajú do cesty rôzne prekážky objektívnej i subjektívnej povahy, ktoré 

neraz vyvolávajú až určité pocity skepsy. Na druhej strane možnosti poznatkov kriminalistiky 

a iných špeciálnych disciplín (napríklad forenzných) a ich dôsledná realizácia vytvárajú akýsi 

gnozeologicky optimizmus. Podstata tohto optimizmu spočíva v tom, že existujú reálne cesty 

poznania každého trestného činu, ide iba o to, ako sa týchto možností poznávania orgány 

(príslušníci polície) dokážu kompetentne zmocniť. 

Kriminalisticky významná udalosť (kriminálny delikt) v danej súvislosti je charakterizovaný 

ako: určitý dej (činnosť), proces, jav, ktorý sa stal v minulosti, prípadne ešte trvá, ktorého 

spoločensky negatívne následky vyžadujú, aby bol poznávaný a skúmaný 

                                                           
282 Náukou rozumieme vedný útvar, ktorý nespĺňa všetky obligatórne požiadavky kladené na plnohodnotný vedný 

odbor, t. j. nemá presne definovaný predmet skúmania, nemá vypracovaný svoj kategoriálny aparát, systém 

používaných metód, systém teórie a pod,. To však neznamená, že by nebol významnou súčasťou vedy.   
283 HOLCR, K. a kol. Kriminológia. Bratislava, 2008, s. 19. 
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kriminalistickými metódami a prostriedkami.284 Základnou charakteristickou črtou tejto 

udalosti je, že vznikla v minulosti. To znamená, že kriminalistický pohľad (poznanie) na ňu má 

retrospektívnu povahu. Hlavným zmyslom tohto poznávania je, či daná udalosť bola spôsobená 

zavineným konaním konkrétnych osôb. V tomto kontexte potom prvkami, ktoré tvoria základnú 

štruktúru kriminalisticky významnej udalosti, sú: 

 objekt, na ktorý je pôsobené (napríklad určitý priestor – miesto, materiálne predmety, 

ľudia, zvieratá, ktoré sa v tomto priestore v inkriminovanom čase nachádzali), 

 pôsobiaci objekt, ktorý v miestnej a časovej súvislosti, priamym pôsobením – konaním, 

aktívnou činnosťou človeka alebo pôsobením prírodnej sily vyvolal zmeny na iných 

objektoch, 

 povaha pôsobenia, v kriminalistickom zmysle slova chápaná ako pohyb vyvolaný 

určitým druhom energie (mechanickej, chemickej, biologickej, sociálnej povahy a pod.), 

 zmeny, ktoré sa z kriminalistického hľadiska chápu ako zmeny štruktúry (napríklad 

úbytok alebo prírastok materiálu – substrátu, zmeny formy, a to tak v materiálnom 

prostredí a na materiálnych objektoch, ako aj vo vedomí ľudí), ktoré sa prejavujú na 

objektoch, na ktoré bolo pôsobené, ako aj na pôsobiacich objektoch. 

 

Rešpektujúc svoj špecificky predmet, kriminalistiku pri poznávaní trestného činu zaujímajú 

kriminalisticky relevantné znaky (stopy) trestného činu; systém týchto znakov sa v teórii 

nazýva kriminalistická charakteristika trestného činu. 

Kriminalistická charakteristika trestného činu je popisom kriminalisticky relevantných 

vlastností trestného činu, t. j. takých vlastností, ktoré ovplyvňujú tvorbu stôp 

a kriminalistický proces poznania trestného činu.285 

Z trestnoprávneho, kriminologického a kriminalistického skúmania trestného činu vyplýva, že 

hlavným fenoménom jeho poznávania je práca s informáciami. Táto práca má celkom 

prirodzene preventívny a represívny aspekt a význam. Preto v záujme rýchlosti a efektivity 

procesov kriminálno-policajného poznania je vhodné, aby príslušníci polície v konkrétnom 

systéme skúmali s hodnotili: 

 základné znaky skutkovej podstaty určitého druhu (alebo konkrétneho) trestného 

činu (tie sú uvedené vo všeobecnej, ale najmä v osobitnej časti Trestného zákona), 

 kriminologické poznanie a kriminalistická charakteristika určitého  druhu trestných 

činov, v ktorej dominujú znaky ako odrazové vlastnosti osoby páchateľa, účastníkov na 

spáchaní trestného činu, poškodeného a predmetov, ktoré v tejto súvislosti používali. 

 

Otázkou však je: „Pre realizáciu kriminálno-policajného poznania je postačujúce toto 

poznanie?“ Odpoveď policajnej praxe na takto sformulovanú otázku je jednoznačná – „nie“. 

Pri zdôvodňovaní tohto stanoviska je možné uviesť, že súčasná kvantitatívna a kvalitatívna 

úroveň foriem trestnej činnosti stále nepriaznivejšie ovplyvňujú situáciu na úseku ich 

poznávania. Skutkovou povahou zložité trestné činy, napríklad hromadné, pokračujúce, 

trvajúce – páchané nepretržite aj niekoľko rokov, páchané subjektmi kriminálnych skupín, 

neraz presahujúce aj teritóriá štátov, so sofistickým akcentom, vytvárajú veľmi zložité 

kriminálno-policajné situácie (spravodajské, operatívne, vyšetrovacie...).286 Prax potvrdzuje, že 

pôsobenie všetkých uvedených momentov výrazne sťažuje poznávanie príčin a zákonitosti, 

ktorými sa riadi vývin existencie a funkcionality poznávaného objektu. V konkrétnej syntéze 

uvádzanú realitu príslušníci polície akceptujú. Uvedomujú si, že komplikovanosť 

                                                           
284 K uvedenému je vhodné dodať, že ak to okolnosti vyžadujú, aj metódami a prostriedkami iných činností 

(osobitne policajných – kriminálno-policajného poznania). 
285 ŠIMOVČEK, I. a kol. Kriminalistika. 2. nezmenené vydanie. Bratislava, 1999. S. 360. 
286 RAPČAN, J. Trestný čin - objekt poznávania operatívno-pátracej činnosti. In: Policajné vedy a policajné 

činnosti. Bratislava, 2008, s. 110-114. 
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gnozeologického prístupu v procesoch kriminálno-policajného poznania spôsobujú 

najmä: 

 špecifická zložitosť a značná variabilnosť poznávaného objektu - prvkov trestného 

činu (subjektom trestného činu je človek, poznávanie rozličných vlastností ľudí, najmä 

psychických, teda javových, ktoré sa vymykajú bezprostrednému pozorovaniu a meraniu 

), 

 retrospektívne vyhľadávanie (zisťovanie) skúmanie a hodnotenie informácií 

o trestnom čine  – nie sú dostupné priamemu a systematickému pozorovaniu, akcia 

a reakcia (výnimkou môže byť aplikácia kompetencií, ktoré vyplývajú z právnej, 

organizačno-riadiacej a taktickej regulácie SČ a OPČ), 

 to, že skúmanie a hodnotenie systému trestného činu je vykonávané na základe 

subjektívne sprostredkovaných hodnôt jeho prvkov a interakcií, najmä vzťahov 

človeka ako subjektu (aj potenciálneho) trestného činu k inému človeku (poškodený, 

obeť), resp. k spoločenstvu, spoločnosti, 

 konkrétne prostredie, v ktorom sú zisťované, skúmané a hodnotené informácie 

o trestnom čine (sociálnom), 

 latencia príčin, podmienok vzniku, existencie a zániku prvkov kriminálneho konania 
(genéza ich existencie), 

 aktivita subjektov trestného činu (sú súčasťou spoločnosti) apod. 

 

Z týchto dôvodov presadzujú gnozeologický optimizmus, že páchané a spáchané trestné činy 

sú plne poznateľné. 

Platnosť uvedenej konštatácie je evidentná najmä za predpokladu, že príslušníci polície pri 

účelovej realizácii kriminálno-policajného poznania využívajú adekvátne, praxou a teoretickou 

explanáciou overené zdôvodnené postupy a prostriedky. Pri napĺňaní účelu a dosahovaní 

cieľov tohto poznávania vychádzajú z: 

a) ideálnej obsahovej štruktúry modelu (znaky skutkovej podstaty trestného činu, 

ktorý sa najviac približuje povahe udalosti), ktorý je vytvorený množinou faktov alebo 

informácií o javových vlastnostiach a o podstate objektu, dokazujúcich jeho samotnú 

existenciu (udalosti, napríklad povaha spoločensky škodlivého následku, existencia osôb so 

statusom poškodeného, svedka, páchateľa alebo účastníka tejto udalosti, existencia zmien 

v podobe materiálnych stôp, existencia ďalších príznakov alebo indikátorov), 

b) reálnych zdrojov informácií (nositelia informácií o relevantných skutočnostiach danej 

udalosti, prejavujúcich sa v reálnom materiálnom prostredí a vo vedomí určitých osôb), 

ktoré im umožňujú zisťovať a získavať informácie a fakty potrebné na poznanie 

a riešenie danej udalosti. Poznanie obsiahnuté v týchto zdrojoch je združenou 

informáciou.  Tá je rozložená podľa okolností – buď v jednom nositeľovi (napríklad 

poškodený má vytvorený subjektívny obraz o udalosti alebo jej sekvenciách, ale súčasne 

môže byť objektom – nositeľom, napríklad biologických, mechanoskopických stôp 

a pod.), alebo informácia o jednej skutočnosti je rozložená na viaceré objekty 

(napríklad daktyloskopické, trasologické odtlačky páchateľa na všetkých premetoch, 

s ktorými prišiel do styku). V týchto intenciách je možné uviesť, že pre príslušníkov 

polície práve tieto zdroje vytvárajú reálne možnosti zmocnenia sa relevantných faktov 

(o faktoch je možné v danej súvislosti hovoriť až vtedy, keď subjekt poznávania vyčlení 

uvedené skutočnosti a informácie o nich z daného zdroja a zrozumiteľným i zákonným 

spôsobom ich zadokumentuje (zafixuje) a identifikáciou určí ich príslušnosť 

k poznávanej udalosti a aktuálny význam). Týmto spôsobom doteraz „potenciálnu“ 

informáciu (fakt) pretransformujú na „aktuálnu“ informáciu  a pri dodržaní 

trestnoprocesných postupov na „dôkaz“, 
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c) výstupných informácií z analytickej činnosti a apriórnych informácií – (syntéza), 

z analýz (iných logických operácií) rôznych druhov informačných sietí (zdrojov, 

napríklad  informačných systémov), kriminálno-policajnej situácie a pod.287 

 

Pri objektivizácii uvedeného je vhodné uviesť, že na začiatku realizácie kriminálno-policajného 

poznania spravidla vždy existuje informačný deficit týkajúci sa povahy a charakteru 

poznávanej udalosti (v ktorej sa vidí alebo predpokladá páchaný, resp. spáchaný trestný čin). 

Pri postupnom odstraňovaní tohto informačného deficitu významnú a nezastupiteľnú funkciu 

plnia najmä procesy spravodajskej činnosti a operatívno-pátracia činnosť. To potvrdzuje, že 

vzhľadom na účel a konkrétny obsah sú procesy SČ a OPČ v systéme realizácie kriminálno-

policajného poznania dôležitým článkom v sústave opatrení, ktoré prijíma štát na ochranu 

právneho poriadku a zákonnosti.288 

 

Kriminálna charakteristika trestného činu – objekt kriminálno-policajného poznania 

Z empirického poznania vyplýva, že na zabezpečenie metodického prístupu pri poznávaní 

trestného činu je vhodné, ak príslušníci polície využívajú vypracované modelové (typové) 

kriminálne charakteristiky trestného činu. 

Kriminálna charakteristika trestného činu je definovaná takými vlastnosťami, ktoré 

ovplyvňujú jednak vznik  a prejav informácií a faktov o formách trestnej činnosti, ako 

aj relevantné poznanie vo vzťahu k úspešnému účelovému projektovaniu a realizovaniu 

procesov KPP.  

Rešpektujúc konkrétne praktické potreby, v obsahu tejto charakteristiky sú zastúpené znaky 

trestnoprávnych, kriminologických, kriminalistických a iných charakteristík trestného činu, 

výstupy analýz kriminálno-policajných situácií, transfery určitých informačných 

systémov, zovšeobecnené skúsenosti príslušníkov polície apod. 

Dá sa povedať, že ide v podstate o najbohatší a najaktuálnejší metodicky informačný obsah 

spracovaný na účely poznávania trestných činov (ale aj prevencie a vyšetrovania). Z hľadiska 

potrieb úspešnej realizácie kriminálno-policajného poznania kriminálnu charakteristiku 

trestného činu (systémový model) tvoria predovšetkým: 

 typické formy páchania trestnej činnosti (skutková podstata, štádiá, trestná 

súčinnosť, ...), 

 typické situácie v čase páchania trestného činu, 
 typické vlastnosti potenciálneho páchateľa (pohlavie, vek, vzťah k miestu udalosti, 

intelektuálna vyspelosť, odbornosť, kriminálna minulosť (skúsenosť), a pod.), 

 účel kriminálneho  konania, sledované ciele páchateľov, 

 motivácia a motívy páchania daného druhu trestných činov, 
 typické spôsoby správania sa páchateľa (aj potenciálneho, pred spáchaním trestných 

činov, v priebehu páchania a po ňom), 

 povaha a osobitosti správania sa obete  (pred spáchaním trestných činov, v priebehu 

páchania a po ňom), 

 typické reálne, analytické a transferové (apriórne) informácie, 

                                                           
287 Tieto skutočnosti potvrdzujú, že v kriminálno-policajnom poznaní nie je možné spochybniť význam 

poznávania trestných činov trestným právom, kriminológiou, kriminalistikou a inými vednými disciplínami. 

Z praxe je zrejmé, že práve výsledky týchto poznaní majú osobitný  význam aj pre realizátorov spravodajskej 

a operatívno-pátracej činnosti, ktorých procesy sú účelovo realizované pri poznávaní trestných činov.  
288 Základnou vlastnosťou týchto postupov je práca s informáciami. Sú to informácie predovšetkým 

z ekonomického sektora (o pohybe peňazí a tovaru, daňové podklady, zámery), ďalej informácie pochádzajúcich 

predovšetkým z okruhu kriminálnej skupiny (o hierarchickej štruktúre organizácie, najdôležitejších osobách, 

stykoch, informácie o pohybe a kontaktoch určitých kľúčových osôb doma i  v zahraničí, o ich hobby, zvykoch, 

štýle života) a iné. 



179 
 

 osobitosti impulzov (podnetov a indikátorov) odhaľovania a objasňovania určitého 

druhu trestných činov a spôsoby ich identifikácie a preverovania, 

 typické kriminálno-policajné situácie, 

 osobitosti tvorby a previerky verzií, plánovania a organizácie kriminálno-

policajného poznania, 

 osobitosti typických počiatočných a následných opatrení a úkonov v kriminálno-

policajnom  poznaní. 
 

Zhromažďovanie faktov a informácií o prvkoch tohto systémového modelu, ich nepretržitá 

aktualizácia, spracovanie a transfery vytvárajú určitú sumu východiskových informácií o tzv. 

predpolí poznávania daného druhu trestných činov (kriminality). Zabezpečovanie tohto 

„informačného manažmentu“ pre reálne potreby úspešnej realizácie kriminálno-policajného 

poznania sú povinní vykonávať všetci príslušníci a pracovníci polície na jednotlivých stupňoch 

riadenia a v prípade potreby účelovo zriadené koordinačné centrum. Tieto realizačné subjekty 

pri plnení tejto úlohy venujú osobitnú pozornosť poznávaniu znakov, ktoré určujú identitu 

spôsobu páchania trestného činu: 

 intelektuálna príprava činu páchateľa, plánovanie, organizovanie a vykonanie, 

 typovanie objektu napadnutia, 

 nadväzovanie kontaktov s napadnutým objektom, 

 príprava vhodných prostriedkov na spáchanie trestného činu (nástroje, zbrane, 

dopravné a komunikačné prostriedky...), 

 vytváranie vhodných podmienok uľahčujúcich spáchanie činu, 

 prípravné vytváranie alibi, 

 nadväzovanie kontaktov so spolupáchateľmi, 

 spolupráca so spolupáchateľmi pri príprave činu, 

 príprava prístupových a únikových ciest, 

 príprava úkrytov, 

 poznávanie objektu a predmetu záujmu (režim, ochrana, dovolená manipulácia a pod.), 

 vytváranie vhodných zámienok a legiend – uľahčujúcich nadväzovanie styku 

s napadnutým objektom a vstup na miesto činu, 

 inscenácie v štádiu prípravy, 

 voľba predmetu útoku, 

 voľba lokality a miesta (trestného) útoku, 

 voľba termínu spáchania činu, 

 využitie vzťahu páchateľa k lokalite a miestu napadnutia, predmetu záujmu, 

poškodenému, 

 využitie postavenia medzi občanmi a v spoločnosti, jeho zneužívanie, 

 využitie vhodných podmienok na spáchanie trestného činu, 

 spôsob príchodu do priestoru (lokality) a na miesto činu, 

 ničenie stôp na trase príchodu, 

 spôsob prekonania prekážky (odporu), 

 potreba a spôsob využívania prostriedkov (nástrojov, zbraní – ozbrojený páchateľ...), 

 spôsob konania páchateľa bezprostredne pri realizácii kriminálnej aktivity (trestnom 

útoku), 

 potreba spolupráce a spolupráca so spolupáchateľmi pri páchaní (komunikácia...), 

 ochrana pred vyrušením a odhalením, 

 správanie sa páchateľa na mieste činu (istota, intelekt, zručnosť, kriminálna skúsenosť 

apod.), 

 sprievodné správanie sa páchateľa na mieste činu (spí, konzumuje jedlo, alkohol, fajčí, 

vykonáva osobnú potrebu apod.), 
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 reakcie páchateľa na vyrušenie (odhalenie jeho prebiehajúceho kriminálneho konania), 

 nakladanie s predmetom útoku (napríklad záujmu), 

 spôsob odchodu z miesta činu, 

 ničenie stôp na trase odchodu, 

 nakladanie s použitými prostriedkami po spáchaní činu, 

 dodatočný návrat páchateľa na miesto činu, 

 pokračovanie v páchaní trestného činu (séria, kriminálna prognóza), recidíva, 

 dodatočné vytváranie alibi, 

 inscenácia, fingovanie po spáchanom čine, 

 spolupráca a komunikácia so spolupáchateľmi, resp. inými subjektmi (priekupník, 

objednávateľ ...), 

 ukrývanie sa apod. 

 

Z tohto neukončeného výpočtu je zrejmé, že tieto znaky predstavujú mnohotvárne javy, 

integrujúce aktivity motorickej a psychickej povahy. Niektoré z týchto komponentov sú po 

obsahovej stránke vymedzené pomerne presne a zahrňujú v sebe len úzky okruh aktivít. Naproti 

tomu vymedzenie niektorých komponentov je značne vágne a zahrňuje v sebe pomerne 

rozsiahlu a rôznorodú činnosť. Za dôležité je však možné označiť, že systémové vnímanie 

týchto komponentov vo vzťahu k realizácii kriminálno-policajného poznania vykazuje 

konkrétnu pragmatickú relevanciu. Prax potvrdzuje, že v kriminálno-policajnom  poznaní tento 

prístup príslušníkom polície umožňuje: 

 konkrétne vymedziť objekt a predmet  tohto špecifického poznávania, 

 vykonávať analýzu objektu poznávania, 

 určiť existenciu alebo absenciu identity kriminálnych aktivít, 

 určovať následnosť a iné interakcie medzi kriminálnymi aktivitami, ako medzi nimi 

a prostredím, 

 začleňovať tieto aktivity do jednotného celku, 

 určovať taktiku a metodiku poznávania a pod.289 

 

Úlohou príslušníkov polície je poznávať trestné činy, teda kriminalitu, a na základe toho 

prijímať účinné opatrenia na zabezpečeniu jej kontroly. 

 

Záver 

Kriminálna charakteristika predstavuje významný poznávací prostriedok, ktorý 

príslušníci polície využívajú pri účelovej realizácii kriminálno-policajného poznania apod. 

Napríklad pri myšlienkovom modelovaní vlastností neodhaleného trestného  činu, resp. 

možných aktivít a vlastností o nezistených subjektov trestného činu v procese dokazovania (pri 

odhaľovaní a objasňovaní tzv. sofistikovaných trestných činov a pod.). 

  

Informácie o kriminálnej charakteristike trestného činu majú význam aj pri vytváraní 

evidenčných a informačných systémov, ktoré predstavujú pre príslušníkov polície dôležitý 

nástroj pri plnení stanovených úloh. 

                                                           
289 MUSIL, J. Způsob páchání trestné činnosti a jeho kriminalistický význam. Praha, 1982, s. 68. „V pojme 

spôsob spáchania konkrétneho trestného činu sú zahrnuté všetky činnosti páchateľa, ktoré súvisia so spáchaním 

činu vo všetkých časových štádiách. Takže je potrebné získať i dostatok  informácií,  ktoré  charakterizujú  

páchateľovu  činnosť   pri  príprave, vykonaní a po dokonaní trestného činu. Spravidla najmenej náročné  je 

získať informácie o činnosti páchateľa pri vlastnom vykonaní činu. Na druhej strane býva väčšinou zložitejšie 

získať informácie, ktoré charakterizujú jeho rozhodovanie spáchať trestný čin, prípravu a činnosť po dokonaní 

trestného činu. Z hľadiska úspešnosti  odhaľovania a objasňovania sú aj tieto informácie významné.“ 
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Podobne je možné načrtnúť význam poznania kriminálnej charakteristiky aj pre teórie, 

v ktorých sú systémovo sumarizované praktické skúsenosti zo zabezpečovania kontroly 

kriminality. Na základe takto získaného poznania sú policajnými teóriami  spracované 

konkrétne metodiky odhaľovania, objasňovania a dokazovania trestných činov. 

Treba zdôrazniť, že vedeckým skúmaním vlastností kriminálnej charakteristiky je vytváraná 

informačná báza prognózovania kriminality. Jeho výsledky sú využívané pri určovaní stratégie 

kontroly kriminality apod. Z tohto konštatovania vyplýva, že praktický a teoretický význam 

poznania (modelovania) kriminálnej charakteristiky je širokospektrálny. 
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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PROCESE DOKAZOVANIA 

 
DÁVID LUČIVJANSKÝ 

 
Abstrakt 

Predkladaný príspevok sa týka aktuálnej právnej úpravy ochrany osobných údajov so 

zameraním na proces dokazovania v rámci trestného konania a jeho špecifiká. Zaoberá sa 

jednotlivými fázami uplatňovania ochrany údajov v rámci trestného konania. Popisuje aktuálnu 

trestno-procesnú legislatívnu úpravu v procese dokazovania vo vzťahu s legislatívou v oblasti 

ochrany osobných údajov, poskytuje náhľad na jej aplikovateľnosť v praxi, ako aj výhľad do 

blízkej budúcnosti.  

 

Kľúčové slová 

Ochrana osobných údajov, trestné konanie, dokazovanie 

 

Abstract 
The article concerns the current legislation of personal data protection with focus on the 

evidence process in criminal proceeding. It deals with the various stages of the application of 

data protection in criminal proceeding. The article also decsribes current legislation of criminal 

proceeding in the process of taking evidence in relation with the data protection legislation, 

provides the insight into its application as well as insight to the near future. 

 

Key words 
Personal data protection, criminal proceeding, criminal evidence 

 

Úvod 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v platnom znení v článku 19 ods. 3 deklaruje, že 

každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným 

zneužívaním údajov o svojej osobe a zároveň v článku 22 ods. 1 garantuje, že listové́ tajomstvo, 

tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú́, a 

to ako imanentná súčasť základných ľudských práv a slobôd.290  

Technologický progres výrazným spôsobom uľahčuje a posúva na vyššiu kvalitu zber, triedenie 

aj spracovanie elementárnych dát, ako základných jednotiek pre využitie informačných 

databáz, ktorých podmnožinou je aj veľmi citlivá časť takýchto dát, a to osobné údaje. 

Komplexnosť, rýchlosť, flexibilita, zdieľaný prístup a predovšetkým bezhraničnosť sú pri 

spracovaní osobných údajov obrovskými benefitmi, no musíme poznamenať, že prinášajú so 

sebou aj veľké riziko ich zneužitia, a to nie len v nižšie načrtnutom procese dokazovania, ale aj 

v ostatných sférach bežného života. 

 

Legislatívny rámec ochrany osobných údajov 

Ochrana osobných údajov je systémovo ošetrená komplexom zákonného rámca, ktorý 

môžeme rozdeliť na: 

- medzinárodný právny rámec  (Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom 

spracovaní osobných údajov, ako aj jeho Dodatkový protokol), 

- európsku legislatívu  (Zmluva o Európskej únii, články 6 a 39, Zmluva o fungovaní Európskej 

únie, článok 16, Charta základných práv Európskej únie, článok 8 ako primárne právo a 

nariadenia ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), predovšetkým Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

                                                           
290 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. 
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osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým bola zrušená smernica 95/46/ES 

všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ako právo sekundárne),  

- národnú legislatívu (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o 

postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov),  

- judikatúru, ktorá zahŕňa predovšetkým rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie a 

rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva. 

 Slovenská republika, podobne ako aj ostatné krajiny Európskej únie, dlhodobo riešila ochranu 

osobných údajov národným legislatívnym rámcom v súlade s platnými medzinárodnými 

právnymi predpismi. Rozdielnosť jednotlivých právnych úprav ochrany osobných údajov 

členských krajín Európskej únie, rozdielnosť flexibility pri prijímaní a zapracovaní zmien a 

novelizáciách zákonov vyvolaných technologickým vývojom či požiadavkami plynúcimi zo 

súdnej praxe vyvolal potrebu prijatia kompletnej modernej právnej normy harmonizujúcej 

národné legislatívy, zabezpečujúcej voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi a 

hlavne platnej v celej Európskej únii. Naplnením tejto požiadavky a potreby bolo prijatie 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, v praxi známej ako GDPR.291  

Prijatie jednoznačného a zrozumiteľného právneho rámca je významným príspevkom pre 

poskytnutie relevantnej právnej ochrany fyzickým osobám pred neoprávneným zasahovaním 

do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov.292 

Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej ako zákon o ochrane osobných údajov) sa slovenský právny poriadok harmonizuje s 

nariadením (GDPR) a do jeho tretej časti je zároveň transponovaná Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich 

vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom 

pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV. Podľa tohto 

právneho predpisu je ochrana osobných údajov pre trestné konanie pri ich spracovávaní v 

Slovenskej republike postavená na týchto zásadách: 

 

Zásada zákonnosti 

- táto zásada upravuje jedno zo základných ľudských práv, ktoré je garantované aj našou 

Ústavou SR a podľa ktorej je možné osobné údaje spracúvať len zákonným spôsobom a tak, 

aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.  

 

Zásada minimalizácie osobných údajov 

- meritom tejto zásady je primeranosť a relevantnosť osobných údajov čo do vzťahu k účelu, 

na ktorý sa  spracúvajú.  

  

Zásada správnosti 

- zbierané a spracúvané údaje musia byť vecne a formálne správne a je vhodné, aby boli 

priebežne aktualizované. Zároveň údaje, ktoré nespĺňajú tieto kondície je potrebné promptne 

opraviť alebo vymazať.   

   

Zásada integrity a dôvernosti 

                                                           
291 NAVRÁTIL, Jiří a kol. GDPR pro praxi. Plzeň: Vydavateľstvo a nakladateľstvo Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 29-30. 
292 MACOVÁ, Marcela. Nariadenie o ochrane osobných údajov a nový zákon o ochrane osobných údajov účinné 

od mája 2018. Daňový a účtovný poradca podnikateľa 15/2017 [online]. 2017 [cit. 12.3.2019] ISSN 1335-0897. 

Dostupné z http://www.epi.sk/odborny-clanok/nariadenie-o-ochrane-osobnych-udajov-a-pripravovany-novy-

zakon-o-ochrane-osobnych-udajov-ucinne-od-maja-2018-pmpp-12-13-2017.htm 

http://www.epi.sk/odborny-clanok/nariadenie-o-ochrane-osobnych-udajov-a-pripravovany-novy-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov-ucinne-od-maja-2018-pmpp-12-13-2017.htm
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- z dôvodu ochrany pred zneužitím, poškodením či stratou osobných údajov, ako aj pred vstupom 

neoprávnenej osoby do databázy musia byť tieto údaje primerane chránené. To vyžaduje použitie 

takého organizačného a materiálno-technického vybavenia,  ktoré túto kondíciu zaistí.    

  

Zásada zodpovednosti 

- prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných 

údajov. Je potrebné pre takéto účely oficiálne poveriť konkrétne osoby prevádzkovateľa so 

zadefinovaním exaktnej ingerencie a priamej zodpovednosti, za tú ktorú časť procesu 

spracúvania osobných údajov, pričom zodpovedná osoba zodpovedá nielen za správnosť a 

dodržanie stanoveného postupu, ale aj za prijatie preventívnych opatrení brániacich zlyhaniu 

systému. Súlad spracúvania osobných údajov a prijatých zásad pre ich spracúvanie je 

prevádzkovateľ povinný na požiadanie kompetentného úradu preukázať.  

 

Mimo trestného konania sú uplatňované aj zásady: 

 

Zásada obmedzenia účelu 

- znamená, že konkrétny účel spracovania osobných údajov musí byť známy už vopred, t.j. už 

v momente zberu týchto údajov.   

 

 Zásada minimalizácie uchovávania 

- ako to už z formulácie vyplýva, osobné údaje musia byť uložené iba počas doby nevyhnutnej 

na identifikáciu osoby pre účel, na ktorý sa spracúvajú.  Po uplynutí predmetnej doby musia 

byť vymazané, prípadne musí byť znemožnená  identifikácia konkrétnej osoby. Výnimku z 

tohto pravidla umožňuje len úschova takýchto informácií pre vedecké, štatistické a historické 

účely, ako aj z dôvodu povinnej archivácie.293 

  

Zákon o ochrane osobných údajov upravuje pre orgány činné v trestnom konaní a súdy v rámci 

ich pôsobnosti oprávnenia v súvislosti so spracovaním osobných údajov pre celý proces 

trestného konania. V tomto článku sa budeme bližšie zaoberať osobitnou časťou trestného 

konania a to  procesom dokazovania. V ustanovení § 3 ods. 3 tohto zákona zákonodarca 

taxatívne vymedzuje, na aké orgány verejnej moci sa zákon vzťahuje (Vojenská polícia, Zbor 

väzenskej a justičnej stráže, Finančná správa, prokuratúra, súdy). Zákonodarca ďalej v danom 

ustanovení uvádza, že daný zákon sa vzťahuje na "účely predchádzania a odhaľovania trestnej 

činnosti, zisťovania páchateľov trestných činov, stíhania trestných činov alebo na účely výkonu 

rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a 

predchádzania takémuto ohrozeniu",294pričom tiež uvádza, že z druhej časti zákona o ochrane 

osobných údajov sa na spracúvanie osobných údajov vzťahujú len ustanovenia uvedené v 

konkrétnych paragrafových zneniach. Tie odkazujú na ustanovenia o zásadách spracovania 

osobných údajov, právach dotknutej osoby, právach a povinnostiach príslušného orgánu a 

sprostredkovateľa a o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej 

organizácie. Okrem odkazných ustanovení považujeme za dôležité spomenúť ustanovenie § 55 

predmetného zákona, týkajúce sa podmienok zákonnosti spracúvania údajov v trestnom konaní. 

Z hmotnoprávneho hľadiska poskytujú v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej 

ako Trestný zákon) ochranu osobným údajom nasledovné ustanovenia: 

- § 194a Ochrana súkromia v obydlí,  

- § 374 neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, 

- § 377 porušenie dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy.295  

                                                           
293 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
294 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
295 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
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Osobné  údaje – definícia 

Pre presné vymedzenie pojmu "osobné údaje" považujeme definíciu použitú v ustanovení § 2 

zákona o ochrane osobných údajov a to, že „osobné údaje“ sú akékoľvek informácie tykajúce 

sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je 

osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako 

je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či 

viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, 

kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. 

 Z vecného hľadiska sa jedná o dáta identifikovanej resp. identifikovateľnej fyzickej osoby, z 

obsahového hľadiska ide o komplexný súbor identifikátorov tvoriacich identitu danej fyzickej 

osoby. Osobným údajom môže byť ktorýkoľvek údaj patriaci konkrétnej osobe, preto nie je 

možné všetky takéto údaje taxatívne vymedziť. Z uvedeného dôvodu je potrebné posudzovať 

ich podľa vzájomných súvislostí s prihliadnutím na okolnosti ako celok. Legislatívna dikcia 

pojmu osobný údaj nedefinuje kondíciu určenia konkrétnej identity fyzickej osoby, t.j. 

postačuje, ak je identifikovateľná. Rozpoznateľnosť konkrétnej fyzickej osoby je z pohľadu 

ochrany osobných údajov podmienená jednou alebo viacerými  individuálnymi 

charakteristikami - identifikátormi (napr. vonkajší vzhľad, fyzická anomália, resp. 

charakteristika-y, meno a priezvisko, funkcia, apod.), ktoré vedú k jej jednoznačnej identifikácii 

a odlíšeniu sa od ostatných osôb v posudzovanej skupine ľudí. V bežnej praxi najpoužívanejším 

identifikátorom je priezvisko osoby, aj keď v určitých prípadoch je nepostačujúce (napr. pri 

frekventovaných menách ako Kováč, Horváth apod., resp. pri identifikácii vo väčšej skupine 

ľudí) a preto je potrebné použiť ďalší identifikátor. Iným príkladom je dispozícia 

jednoznačného identifikátora (napr. rodné číslo), ale napríklad nemožnosť vstupu do databázy 

rodných čísiel v spojení s nacionáliami znemožňuje identifikáciu danej osoby. V takomto 

prípade nie je možné posudzovať samostatne rodné číslo ako osobný údaj. Existuje aj skupina 

špecifických individuálnych identifikátorov, podľa ktorých je možné jednoznačne určiť danú 

fyzickú osobu (napr. súčasný prezident Slovenskej republiky).296 

 Problematiku spracúvania osobných údajov upravuje zákon o ochrane osobných údajov, a to 

konkrétne v § 5 písm. e), kde zákonodarca uvádza, že spracúvaním osobných údajov sa rozumie 

"sprostredkovateľská operácia alebo súbor sprostredkovateľských operácií s osobnými údajmi 

alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, 

štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie 

prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, 

vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo 

neautomatizovanými prostriedkami."297 

Spracúvanie osobných údajov musí byť zákonné, teda podľa zákona a zároveň vykonávané 

zákonným spôsobom. Zákonnosť a oprávnenosť zberu a spracovania týchto údajov je 

zabezpečená, ak dotknutá osoba, ktorej sa spracovanie údajov týka, resp. môže byť takýmto 

údajom identifikovaná alebo identifikovateľná, prejavila súhlas so spracúvaním svojich 

osobných údajov minimálne na jeden konkrétny a definovateľný účel. Do tejto kategórie patrí 

aj spracúvanie údajov vyplývajúce z osobitného právneho predpisu alebo medzinárodnej 

zmluvy záväznej pre SR, ktoré je právne vynútiteľné, ďalej spracúvanie osobných údajov 

potrebné na ochranu života, zdravia alebo majetku jednotlivca,  ako aj také, ktoré je  

podmienené požiadavkou vyvolanou plnením úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. 

                                                           
296 PAGÁČ, Martin. Sprístupňovanie a ochrana osobných údajov v procese publicity verejnej správy. In: ucps.sk 

[online]. 28.12.2015 [cit. 12.3.2019]. Dostupné z: 

http://www.ucps.sk/Spristupnovanie_a_ochrana_osobnych_udajov_v_procese_publicity_verejnej_spravy 
297 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Zákonnosť je zachovaná aj ak spracovanie osobných údajov vyplýva z oprávnených záujmov 

prevádzkovateľa alebo tretej strany s výnimkou, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy 

alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si osobitnú ochranu osobných údajov (napr. dieťa), to 

sa však nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení zo zákona 

im zverených úloh.298 

 

Ochrana osobných údajov v procese dokazovania 

Tak ako aj v iných sférach života, ochrana osobných údajov musí byť aplikovaná aj v trestnom 

konaní, proces dokazovania nevynímajúc. Ako je zrejmé, dokazovanie prebieha vo všetkých 

štádiách trestného konania, čo umožňuje uplatňovanie ochrany osobných údajov pri naozaj 

širokom spektre činností, počnúc sprístupňovaním informácií o konaní, cez procesnú ochranu 

osobných údajov svedka resp. chráneného svedka až po ochranu osobných údajov agenta. Je to 

najmä z kombinácie dôvodov, že fyzické osoby sú častokrát dôležitým prameňom dôkazov, 

keďže sú nositeľmi informácií dôležitých pre trestné konanie a jednou zo špeciálnych zásad 

dokazovania je skutočnosť, že dôkazy sa nesmú získavať v rozpore so zákonmi Slovenskej 

republiky. 

 

Poskytovanie informácií o konaní  

Zákon č 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (ďalej ako Trestný poriadok) v § 6 upravuje 

podmienky poskytovania informácií o trestnom konaní, na základe ktorého majú orgány činné 

v trestnom konaní a súd informovať verejnosť o svojej činnosti. Toto ustanovenie je priamou 

realizáciou článku 26 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého orgány verejnej moci majú povinnosť 

primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku, pričom 

podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon. 299 Ústava ale vo svojom článku 22 ods. 1 

hovorí, že listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana 

osobných údajov sa zaručujú,300čo do istej miery limituje podmienky poskytovania informácií, 

no zároveň to nasmerovalo zákonodarcov upraviť ďalšie pravidlá ich poskytovania, a to v § 6 

ods. 2 Trestného poriadku, v ktorom sa okrem iného uvádza, že orgány verejnej moci sú 

povinné dbať na nezverejňovanie chránených osobných údajov. Ide teda o skutočnosť, že 

orgány verejnej moci majú povinnosť odmietnuť poskytnutie informácie, ktorá by bola 

osobným údajom. V praxi to znamená, že ak sa oprávnená osoba zaujíma napríklad o výpoveď 

svedka, v rámci ktorej svedok uviedol aj jeho rodinný alebo ekonomický stav alebo o znalecký 

posudok, v ktorom sú uvedené osobné údaje fyzickej osoby, ako napríklad dátum narodenia, v 

takom prípade sa z poskytnutia informácie vynechá tá informácia alebo jej časť, ktorej 

poskytnutie by bolo v rozpore s § 6 ods. 1 a 2 Trestného poriadku. Trestný poriadok však 

explicitne neuvádza, čo je to chránený osobný údaj. Jeho definícia je uvedená v zákone o 

ochrane osobných údajov a to konkrétne v § 2, podľa ktorého zákon poskytuje ochranu 

osobným údajom. Aj keď sa ochrana osobných údajov pri poskytovaní informácií v rámci 

trestného konania zlepšila, v praxi však ešte stále prichádza k porušovaniu daných 

osobnostných práv, a to najmä pri poskytovaní informácií o manželstve obvineného, informácií 

o jeho majetkových pomeroch, ale aj pri iných dôkazných prostriedkoch, ako napríklad pri 

listinných dôkazoch ktoré obsahujú celé mená, dátumy narodenia a adresy bydlísk rôznych 

osôb. Taktiež máme za to, že v trestnom konaní, a to či už pri výsluchoch, predkladaní 

listinných dôkazov obsahujúcich chránené osobné údaje, obhliadkach alebo znaleckých 

posudkoch absentuje súhlas dotknutej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona o ochrane osobných 

údajov na spracúvanie ich osobných údajov minimálne na jeden konkrétny účel. Sme toho 

názoru, že súd by mal narábať obozretnejšie a opatrnejšie s osobnými údajmi a to najmä 

                                                           
298 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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precíznejšou kontrolou možných únikov chránených osobných údajov a permanentným 

vyžadovaním súhlasu na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, a to nie len v rámci 

dokazovania, ale aj počas celého trestného konania.301  

 

Nazeranie do spisov 

V procese celého trestného konania majú orgány činné v trestnom konaní povinnosť 

zhromažďovať informácie v rôznych registroch a spisoch. Zainteresované subjekty trestného 

konania v rámci uplatňovania svojich procesných práv majú na základe § 69  ods. 1 Trestného 

poriadku možnosť nazerať do spisu. V danom ustanovení sú však uvedené aj reštrikcie 

uplatňovania tohto práva, ktoré môže mať v určitých aspektoch za následok obmedzovanie 

kontradiktórnosti konania. Odoprieť právo na nazeranie do spisov je možné len zo závažných 

dôvodov a len v prípravnom konaní. Takéto obmedzenie musí byť odôvodnené a môže ho vydať 

len orgán činný v trestnom konaní alebo sudca pre prípravné konanie. V prípade zamietnutia 

nazretia do spisu oprávnenej osoby musí byť závažnosť dôvodov čo najskôr preskúmaná 

prokurátorom (v prípade, ak bolo právo odopreté policajným príslušníkom), nadriadeným 

prokurátorom (v prípade, ak bolo právo obmedzené prokurátorom) alebo senátom okresného 

súdu (ak bolo právo obmedzené sudcom pre prípravné konanie). V súvislosti s ochranou 

osobných údajov a zamietnutím nazerania do spisov je však nevyhnutné vyzdvihnúť ochranu 

osobných údajov (údajov totožnosti) chráneného svedka, ohrozeného svedka alebo utajeného 

svedka. Takéto obmedzenie v procesných právach zainteresovaných subjektov trestného 

konania má pozitívny vplyv nielen z hľadiska ochrany svedkov, ale aj z hľadiska možnosti 

zneužitia osobných údajov na nekalé účely.302 Keďže definícia osobného údaju na základe 

zákona o ochrane osobných údajov pôsobí extenzívnejšie ako pojem "údaje o totožnosti" máme 

za to, že reštrikcie v rámci nazerania do spisov by mali byť rozšírené a upravené v súlade so 

zákonom o ochrane osobných údajov, a to najmä z dôvodu, že nielen na základe totožnosti je 

možné identifikovať konkrétnu osobu, ale aj na základe iných, pre danú osobu, signifikantných 

vlastností, ktoré môžu byť súčasťou spisu. Preto by v rámci úvahy mohla byť v § 69 ods. 1 

Trestného poriadku zakomponovaná aspoň jedna alebo viacero charakteristík či znakov, ktoré 

tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo 

sociálnu identitu. Tieto prvky môžu byť obsiahnuté napríklad vo výpovedi chráneného, 

ohrozeného alebo utajeného svedka, ktorá je spisovou súčasťou. Súd by v danom prípade mal 

minimálne požiadať o súhlas na zverejnenie takýchto údajov dotknutej osoby, čím by sa ale 

minul účinok ochrany svedka, alebo ak to nie je skutočnosť dôležitá pre trestné konanie, takéto 

údaje neposkytnúť osobám oprávneným nazerať do spisu.  

Ustanovenie § 69 ods. 1 Trestného poriadku taxatívne neposkytuje ochranu údajom ostatných 

osôb, ktorých osobné údaje sú v spise uvedené. Ochrana osobných údajov ostatných osôb by 

však mala byť zabezpečená na základe zákona o ochrane informácií orgánom verejnej moci.  

 

Výsluch svedka 

Ochrana osobných údajov pri výsluchu svedka sa realizuje prostredníctvom ochrany svedka. 

Tá je zákonom zadefinovaná v § 136 Trestného poriadku, v ktorom v odseku 1 je uvedené, že 

ak existuje určitá dôvodná obava, že svedok, jeho rodinný príslušník alebo iná osoba blízka 

svedkovi by boli v prípade uvedenia adresy bydliska svedka vystavení ohrozeniu, pričom môže 

ísť o ohrozenie akýchkoľvek práv, záujmov alebo hodnôt, môže súd povoliť, aby svedok 

namiesto adresy bydliska uviedol adresu svojho pracoviska alebo inú adresu. Nesmie ísť však 

o adresu fiktívnu, keďže daná adresa slúži na doručenie predvolania. 

                                                           
301 MINÁRIK, Štefan a kol. Trestný poriadok. Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION spol. s r.o., 2010. 

s. 68-71. 
302 MINÁRIK, Štefan a kol. Trestný poriadok. Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION spol. s r.o., 2010. 

s. 233. 
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Miera zásahu do bežného spôsobu trestného konania je v tomto prípade menšia, a teda ochrana 

svedka je menej intenzívna. Väčšiu mieru zásahu do obvyklého spôsobu trestného konania 

poskytuje odsek 2 rovnakého ustanovenia, v ktorom je uvedené: "Ak je dôvodná obava, že 

oznámením totožnosti, bydliska, prípadne miesta pobytu svedka je ohrozený jeho život, zdravie, 

telesná integrita alebo ak také nebezpečenstvo hrozí jemu blízkej osobe, môže sa svedkovi 

povoliť, aby neuvádzal údaje o svojej osobe. Na hlavnom pojednávaní však musí uviesť, ako sa 

oboznámil so skutočnosťami, o ktorých vypovedal. Materiály, ktoré umožňujú zistenie 

totožnosti takého svedka, sa ukladajú na prokuratúre a v konaní pred súdom u predsedu senátu. 

Do spisu sa zakladajú len vtedy, ak ohrozenie pominie. Aj takému svedkovi v prípade potreby 

možno položiť otázky o okolnostiach, ktoré sa týkajú jeho hodnovernosti, a tiež otázky týkajúce 

sa jeho vzťahu k obvinenému alebo poškodenému."303 Dané ustanovenie špecifikuje užší okruh 

ohrozených objektov, na ktorý sa viaže tento postup. Toto ustanovenie sa týka len taxatívne 

vymenovaných ohrozených objektov.  

Takáto realizácia čiastočnej ochrany osobných údajov ako aj v špecifických prípadoch úplná 

ochrana osobných údajov poskytovaná orgánom verejnej moci je v rámci výsluchu viac než 

účelná. Úplná ochrana osobných údajov chráneného, ohrozeného alebo utajeného svedka teda 

nie je vykonávaná len pri nazeraní do spisov, ale aj pri výsluchoch takýchto osôb. 

Ako bolo skôr uvedené, máme za to, že orgány verejnej moci by mohli v rámci spracúvania 

osobných údajov ako napríklad bydlisko svedka alebo obvineného, ak to nie je informácia, 

ktorá by svojou povahou prispela k náležitému objasneniu veci, nakladať výlučne pre 

doručovacie účely a napríklad osobám oprávneným nazerať do spisov tieto údaje neposkytnúť, 

respektíve ich zo spisu úplne vynechať.304 

 

Znalecká činnosť a znalecké dokazovanie 

Znalecká činnosť a znalecké dokazovanie v rámci trestného konania sú upravené  v § 142 až § 

152 (znalecká činnosť) a § 268 (znalecké dokazovanie) Trestného poriadku. Podmienky dané 

Trestným poriadkom však taxatívne neupravujú v rámci znaleckej činnosti ani znaleckého 

dokazovania spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb. To upravuje až blanketnou 

normou zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v § 2 ods. 10, ktorý 

uvádza, že znalec, prekladateľ alebo tlmočník je povinný spracúvať osobné údaje nie len 

zadávateľov, ale aj iných fyzických osôb, ktorých osobnými údajmi znalec, prekladateľ alebo 

tlmočník disponuje. Ide teda v zásade o každý osobný údaj, s ktorým príde znalec, prekladateľ 

alebo tlmočník do styku. Tieto osobné údaje sú spracovávané v nevyhnutnom rozsahu a výlučne 

na výkon činnosti podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.305 Podmienky 

spracúvania osobných údajov fyzických osôb však musia byť podľa zákona o znalcoch, 

tlmočníkoch a prekladateľoch v súlade s osobitným právnym predpisom, ktorým je zákon o 

ochrane osobných údajov. Takéto spracúvanie osobných údajov fyzických osôb sa premietne v 

odbornom posudku znalca, ktorý je použitý v rámci trestného konania a majú k nemu prístup 

oprávnené osoby. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby znalci postupovali pri spracúvaní 

chránených osobných údajov citlivo a obozretne.306 

 

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky 

Ustanovenia § 115 a § 116 Trestného poriadku upravujú zákonné podmienky zásahu do ústavou 

garantovaných práv na ochranu tajomstva dopravovaných správ a práva na ochranu osobných 

údajov a taktiež do základných ľudských práv. Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej 

                                                           
303 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok 
304 ČENTÉŠ, Jozef a kol. Trestný poriadok. Veľký komentár. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2017, s. 360. 
305 Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
306 GÖGHOVÁ, Karina. Niekoľko poznámok k významu znalca v trestnom konaní. Notitiae ex Academia 

Bratislavensi Iurisprudentiae 2/2013. 2013, s. 85-102. 
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prevádzky, ako jeden z informačno-technických prostriedkov, je zaradený medzi jednotlivé 

dôkazné prostriedky. Ťažiskové ustanovenie pre našu tému je § 116 ods. 1, ktoré znie 

nasledovne: "v trestnom konaní pre úmyselný trestný čin možno vydať príkaz na zistenie a 

oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, ktoré sú predmetom 

telekomunikačného tajomstva alebo na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov, ktoré sú 

potrebné na objasnenie skutočností dôležitých pre trestné konanie."307 

Účelom tohto inštitútu je predovšetkým potreba zistenia či preverenia skutočností dôležitých 

pre trestné konanie prostredníctvom oznámenia prevádzkovateľa telekomunikačnej prevádzky, 

prípadne zistenia údajov prenášaných prostredníctvom počítačového systému. Tieto 

skutočnosti sú predmetom telekomunikačného tajomstva alebo podliehajú ochrane osobných 

údajov.308 Aj keď je Ústava SR normatívnym aktom najvyššej sily a podústavné zákony a 

predpisy jej nesmú odporovať, tak na základe uplatňovania základných zásad trestného konania 

upravených v § 2 Trestného poriadku, a to konkrétne zásady upravenej v ods. 2, v zmysle ktorej 

„do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v 

miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať 

dôstojnosť osôb a ich súkromie,“309 ako i v zmysle Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len 

„ústava“) samotnej možno považovať ustanovenie § 116 Trestného poriadku pojednávajúce o 

možnosti vydania príkazu na zistenie a oznámenie údajov, ktoré obsahujú chránené osobné 

údaje, za súladné s ústavou, pretože predstavuje ústavne predpokladanú výnimku zásahu do 

garantovaných práv a slobôd, a to vymedzením ustanoveného cieľa, ktorým je objasnenie 

skutočností dôležitých pre trestné konanie. Na toto ustanovenie si však "posvietil" aj Ústavný 

súd Slovenskej republiky a nálezom sp. zn. PL ÚS 10/2014-78 zo dňa 29. apríla 2015, rozhodol, 

že ustanovenia § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách a ustanovenie § 116 Tr. por. a § 76a ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o 

Policajnom zbore nie sú v súlade s čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2 a 3 a čl. 22 Ústavy 

SR, čl. 7 ods. 1, čl. 10 ods. 2 a 3 a čl. 13 Listiny základných práv a slobôd a čl. 8 Dohovoru o 

ochrane ľudských práv a základných slobôd. Vzhľadom k tomuto rozhodnutiu Ústavného súdu 

Slovenskej republiky ustanovenie § 116 Trestného poriadku stratilo platnosť.310 

 

Záver 

Nový legislatívny rámec ochrany osobných údajov sa transpozíciou Smernice Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich 

vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom 

pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV opäť sprísnil 

možnosti spracúvania osobných údajov. Aj napriek malým nedostatkom, ktoré sa v právnej 

úprave nachádzajú možno konštatovať, že úroveň poskytovaná ochrane osobných údajov v 

procese dokazovania v trestnom konaní ako takom je spracovaná primerane a na adekvátnej 

úrovni. Z hľadiska "de lege ferenda" môžeme očakávať nárast domáhania sa práva na ochranu 

osobných údajov v celom trestnom konaní. Taktiež možno očakávať ďalšie reštrikcie a 

sprísňovanie noriem v oblasti ochrany osobných údajov, keďže v dnešnej preinformatizovanej 

spoločnosti nadobúdajú osobné údaje fyzických osôb čoraz väčšiu cenu a význam. 

 

 

 

                                                           
307 Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. 
308 MINÁRIK, Štefan a kol. Trestný poriadok. Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION spol. s r.o., 2010, 

s. 376–377. 
309 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. 
310 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 10/2014-78 zo dňa 29. apríla 2015. 
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OBECNÝ ROZHODČÍ SOUD  ČR VČ. PROVÁDĚNÍ DŮKAZŮ 

 
KAREL MAREK 

 

Abstrakt 

Článek pojednává o obsahu Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky 

a Agrární komoře České republiky. Závěrem upozorňuje, že ustanovení o závazkových 

vztazích, jež se týkají uplatnění práva u soudu, soudního řízení nebo soudního rozhodnutí, se 

použije přiměřeně i pro uplatnění práva před rozhodčím soudem (rozhodcem), pro rozhodčí 

řízení nebo rozhodčí nález, jestliže se opírají o platnou rozhodčí smlouvu (rozhodčí doložku). 

V rozhodčím řízení probíhá i dokazování. K dokazování se vztahuje § 20 zákona o rozhodčím 

řízení. Zásadní kategorií důkazních prostředků jsou důkazy listinné, které s ohledem na povahu 

sporů ze smluv, které jsou v rozhodčím řízení projednávány, jsou většinou dostačující 

k prokázání skutkových tvrzení stran. Zákon stanoví, že důkazy výslechem účastníků, svědků 

či znalců – tedy druhy důkazních prostředků v civilním řízení před soudy zcela běžné a možno 

říci zásadní – mohou rozhodčí soudy provádět pouze tehdy, jestliže se uvedené osoby k řízení 

dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď. Také jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, jsou-li 

jim poskytnuty. Příčinou této specifické úpravy průběhu dokazování je okolnost, že k provedení 

svých úkonů nedisponuje rozhodce ani rozhodčí soud státní donucovací mocí k jejich  nařízení. 

 

Klíčová slova 

rozhodčí soud, závazkové vztahy, občanský zákoník, řád rozhodčího soudu, uplatnění 

práva před soudem, rozhodování sporů, rozhodčí řízení, rozhodce, dokazování, znalecký 

posudek 

 

Abstract 

Article discusses the Rules of the Arbritration Court attached to the Economic Chamber of the 

Czech republic and Agricurtural Chamber of the Czech republic. Notes that the provisions on 

obligational relations which concern the apllication of rights before court, court proceeding 

or court decisions, shall apply as appropriate to the application of rights before an Arbritration 

Court (arbitrator), to arbitration proceedings or to the award if they based on a valid arbitration 

agreement. The evidence is governed by § 20 of the Arbitration Act. The fundamental 

categories of evidence is documentary evidence that due to the nature of the settlement 

agreements, which are negotiated in arbitration, are usually sufficient to prove the facts alleged 

by the parties. The Act provides that evidence questioning the parties, witnesses or experts - the 

kind of evidence in civil proceedings before courts quite common and can say essential - may 

tribunals shall be performed only if that person to control voluntarily attend and testify. Other 

evidence may only be used if they are provided to them. The cause of this specific adjustment 

during the proof is the fact that to carry out its tasks does not have an arbitrator or arbitral 

tribunal coercive state power for their regulation. 

 

Key words 
Arbitration Court, Obligational Relations, Code Civil, Rules of the Arbitration Court, 

application rights before the Court, Dispute Resolution, Arbitration, the Arbitrator, the taking 

of Evidence, Expert Opinion 
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Úvod a metody zpracování  

Přestože jsme měli možnost se k nadepsané problematice vyjádřit311 (a na naše publikace 

navazujeme), považujeme za aktuální (a to i v souvislosti s pojednáními o dokazování v jiném 

druhu řízení)  se k dané tématice vrátit. Využívání alternativních způsobů řešení sporů se totiž 

rozšiřuje. Významnou roli v ČR zde přitom sehrává právě Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR. 

Náš text nemůže mít široký rozsah , může však reagovat na aktuální změny.  

Jak známo, rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými 

rozhodci (ať již ad hoc nebo jako rozhodců stálých rozhodčích soudů), který bývá využíván 

jako alternativa civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, 

což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením 

považováno za jeho největší výhody. 

V České republice jsou v souladu s právní úpravou tři stálé rozhodčí soudy.312 Dva jsou 

specializované. Jsou to Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a.s. 

a Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze. Obecným rozhodčím 

soudem je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky se sídlem v Praze. Vzhledem k tomu, že jde o rozhodčí soud s obecnou působností, 

bude naše pojednání orientováno především na tento soud a jeho rozhodčí řád. Tento rozhodčí 

soud si přitom na základě sjednané rozhodčí smlouvy volí řada subjektů z České republiky, 

ze Slovenské republiky, ale také z dalších států, zejména států z EU, ale i z jiných zemí z celého 

světa vč. bývalých zemí SSSR.  

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR požívá mimořádné 

autority. O tom svědčí, že v posledních letech rozhoduje několik stovek tuzemských 

i mezinárodních sporů ročně. To je počet, který u jiných rozhodčích soudů v jiných zemích 

nebývá zdaleka dosahován. 

Výhodou je, že rozhodčí nálezy jsou přitom na základě tzv. Newyorské úmluvy vykonatelné ve 

většině států světa. Tak široká vykonatelnost při rozhodování obecnými soudy není dána.313 

O prestiži Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR svědčí mj. 

i skutečnost, že jako jeden ze čtyř ve světě a jeden ze dvou v Evropě rozhoduje spory o jména 

generických rodů domén: .com, .org, .net, apod.  

Řešení sporu před Rozhodčím soudem je velmi výhodné, a to i pro vysoce vymezenou 

odbornost příslušných rozhodců.314  

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR (dále jen RS) je jednou z prvních institucí v Evropě, která 

nabízí také rozhodčí řízení on-line. Jedná se o novou možnost vedení rozhodčího řízení, která 

může být efektivním nástrojem obzvláště při řešení jednodušších obchodních sporů. Celý 

proces probíhá elektronicky a celé řízení trvá zhruba pětatřicet dnů od elektronického podání 

žaloby včetně zaslání příloh, přes úhradu poplatků, jmenování rozhodce, rozhodnutí a vydání 

rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález je pak možné si vyžádat i v klasické listinné formě. 

Takových rozhodčích řízení se zatím provádí kolem 20 ročně. 

                                                           
311 MAREK, K. Např. ve Aktuálně k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR, in 

SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds.) Sborník PRÁVO, OBCHOD, EKONOMIKA VII, UPJŠ Košice, 2017, s. 384-

395; JANKŮ, M., MAREK, K. Dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení, Policajná teória a prax, č. 

2/2018, s. 54-63.  
312 Ve Slovenské republice se přitom rozhodčí soudy počítaly v desítkách až stovkách a i když se jejich počet 

snížil, stále se nám z našeho pohledu může jevit vysoký a nadále jsou jich desítky. K těmto otázkám viz mj. 

KUBÍČEK, P. Rozhodcovské konanie a novela zákona o rozhodcovskom konaní, in SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. 

(eds). Právo, obchod, ekonomika V., sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 

2015, s. 238–241.  
313 Viz mj. JANKŮ, M. Rozhodčí řízení, Alternativní způsoby řešení sporů, VŠFS Praha, 2015, 143 s.   
314 MATZNER, J. Rozhodčí doložka - dobrý sluha, špatný pán, Právní rádce č. 1/2015, s. 38–39.  
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Již od roku 1949 patří RS k nejvýznamnějším mezinárodním „arbitrážním“ institucím a svým 

přístupem k moderním trendům rozhodování je v evropském i celosvětovém měřítku pozitivně 

vnímaným subjektem schopným transparentně a kvalitně řešit jemu příslušné spory.  

Rozhodčí soud po založení působil při Československé obchodní komoře. Později v r. 1980 byl 

jeho název změněn na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře a s 

účinností od 1. 1. 1995 došlo ke změně názvu na Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České 

republiky a Agrární komoře České republiky. Přes uvedené změny jde stále o týž soud, který si 

vydobyl významné postavení zejména mezi evropskými rozhodčími soudy. Velké vážnosti se 

však těší i mimo kontinent.  

Při zpracování tohoto pojednání používáme zejména metodu analytickou a komparativní. 

Získané poznatky pak syntetizujeme. Cílem pojednání je ukázat přednosti řízení před RS, popř. 

naznačit některé problémové otázky.  

 

K obsahu Řádu RS a diskuse 

Rozhodování Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR je charakteristické zásadami: 

 jednoinstančnosti, 

 rychlého rozhodování, 

 malé formálnosti, 

 výběrem rozhodců (rozhodce) stranami, 

 rozumnými náklady, 

 kvalitní administrativní podporou sekretariátem RS, 

 a vedením sporu a rozhodováním v souladu s určenými pravidly, zejména podle Řádu RS.  

Rozhodčí soud, resp. jeho řád umožňuje klientům ovlivnit rychlost řízení, vybrat si místo, kde 

bude probíhat případné ústní jednání, jmenovat kvalitního rozhodce a domoci se tak svých práv 

s tím, že rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu je ekonomicky dostupné právnickým i fyzickým 

osobám - českým i zahraničním. 

V dalším textu čerpáme z Rozhodčího řádu RS, který můžeme nazvat obecným. Kromě tohoto 

obecného řádu RS byl postupně vydán i zvláštní dodatek Řádu RS pro rozhodčí řízení on line, 

Řád pro řešení sporů pro domény .cz a Řád pro úhradové domény ve zdravotnictví (zvláštní 

dodatek řádu pro řízení ve spotřebitelských sporech je již obsolentní; aktuálně totiž nemohou 

být spotřebitelské spory v rozhodčím řízení v ČR projednávány). 

V roce 2012 byl vydán nový řád RS (dále též jen Řád) v návaznosti na: 

 novely právních předpisů, zejména pak zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

rozhodčích nálezů;315  

 získané poznatky z dosavadního projednávání a rozhodování sporů (úprava Řádu, která se 

osvědčila a nebyla v rozporu s novou právní úpravou, pak byla zachována); 

 v souladu se záměrem vytvořit místo dosavadního řádu pro mezinárodní spory a řádu pro 

vnitrostátní spory jen jeden Řád.316 

 tehdejší úpravu ochrany spotřebitelů. 

Řád byl s účinností k 1. 10. 2015 novelizován dodatkem č. 1. Novela byla provedena především 

podle dosavadních poznatků z přípravy a projednávání sporů.  

Zvláštní postavení mělo řešení spotřebitelských sporů. Byly zde řešeny spory, které vznikaly 

z neplnění smluvních závazků, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel. 

Klasickým spotřebitelským sporem byly například spory o uznání reklamace vad zboží 

koupeného v obchodě. Řád plně reflektoval přijatou novelu zákona o rozhodčím řízení, 

                                                           
315 Důvody novelizací právních úprav mj. viz v BĚLOHLÁVEK, A. J., KOVÁŘOVÁ, D., HAVLÍČEK, K. 

Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi, sborník Pražský právnický podzim, 2015, 313 s..  
316 Též viz LIPTÁK, F. Právne princípy v medzinárodnej obchodnej arbitráži, in SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. 

(eds). Právo, obchod, ekonomika IV., sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 

2014, s. 547–558.  
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která přinesla ve vztahu ke spotřebitelským sporům v důsledku unijní úpravy zásadní 

změny, zavádějící nové prvky ochrany spotřebitele. Tyto změny se týkaly jednak zpřísnění 

požadavků na náležitosti rozhodčích doložek uzavíraných ve spotřebitelských smlouvách a dále 

rozšíření práv spotřebitelů v průběhu rozhodčího řízení a po jeho skončení.  

Rozhodčí doložka317 ve spotřebitelských vztazích musela být tehdy nově, pod sankcí absolutní 

neplatnosti, sjednána samostatně, tj. nikoliv jako součást podmínek, kterými se řídí smlouva 

hlavní a musela mít zákonem určený obsah. V případě Rozhodčího soudu byla tato zvláštní 

zákonem uložená informační povinnost splněna odkazem na Řád, který požadované informace 

obsahoval.  

Pokud šlo o úpravu rozhodčího řízení ve spotřebitelských sporech, měl Řád Rozhodčího soudu 

k tomu řadu ustanovení. Spory ze spotřebitelských smluv mohli rozhodovat, nebyla-li uzavřena 

smlouva o rozhodci, pouze rozhodci zapsaní v seznamu rozhodů pro spotřebitelské spory 

vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Rozhodci byli v těchto sporech povinni při rozhodování 

zohlednit kromě věcně použitelného hmotného práva i předpisy na ochranu spotřebitele. Řád 

Rozhodčího soudu v § 9 odst. 2 vyloučil i rozhodování spotřebitelských sporů podle zásad 

spravedlnosti, k čemuž jsou rozhodci v jiných sporech oprávněni na základě pověření stran. 

Spotřebitelé pak mohli vznášet námitku nedostatku pravomoci Rozhodčího soudu, případně 

námitku podjatosti rozhodců kdykoliv v průběhu řízení, zatímco v ostatních sporech jsou tyto 

námitky, až na výjimky, časově omezeny. Podle § 29 odst. 1 Řádu nebylo možno spotřebitelské 

spory rozhodovat ve zjednodušeném řízení bez ústního jednání na základě písemností. 

Rozhodčí nález vydávaný ve spotřebitelských sporech musel být vždy odůvodněn a musel 

obsahovat poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudem.  

Na rozdíl od ostatních sporů se nemohly strany ve spotřebitelských sporech dohodnout 

odchylně od Řádu na náhradě nákladů právního zastoupení, v terminologii Řádu o tzv. 

výlohách na zástupce.  

Nad rámec úpravy rozhodčího řízení obsažené v Řádu Rozhodčího soudu stojí za zmínku v této 

souvislosti uvést dva zákonné důvody pro přezkum rozhodčích nálezů soudem, které tehdy 

stanovila novela zákona o rozhodčím řízení výlučně pro spory ze spotřebitelských smluv.  

                                                           
317 Doporučená znění rozhodčích doložek do smluv, která publikuje RS:  

"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností 

u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu 

třemi rozhodci."  

Alternativně je možno zapracovat toto ustanovení : 

"Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u 

Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu 

jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu."  

1.1.1 Doporučené znění dodatku s rozhodčí doložkou k existujícím smlouvám: 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. ....... ke smlouvě č. ....... ze dne ....... v tomto znění:  

zde uvést příslušné dohodnuté znění rozhodčí doložky (viz výše)  

V.............................................. dne..............................................  

.................................................................             ................................................................. 

podpisy zástupců smluvních stran  

1.1.2  

1.1.3 Doporučená rozhodčí doložka pro řízení on-line: 

„Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením 

pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným 

předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.  

Strany pro toto řízení volí tyto e-mailové adresy pro vedení řízení on-line:  

............................................................................................................................  

............................................................................................................................“  
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Podle prvního z nich byl soud oprávněn zrušit rozhodčí nález, případně zastavit exekuci, pokud 

rozhodce rozhodoval v rozporu s předpisy na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu 

s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Tento důvod představoval zásadní průlom 

do doposud bezvýjimečně respektovaného principu zákazu hmotněprávního přezkumu 

rozhodčích nálezů, neboť umožnil soudům, alespoň částečně, přezkoumávat rozhodčí nálezy 

i po věcné stránce.  

Druhým z uvedených důvodů byl případ, kdy rozhodčí smlouva pro spotřebitelské spory 

neobsahovala náležitosti podle § 3 odst. 5 zákona o rozhodčím řízení. Šlo o speciální úpravu ve 

vztahu k obecným náležitostem platnosti rozhodčích smluv s tím, že v tomto případě byl 

nedostatek náležitostí stižen absolutní neplatností rozhodčí doložky.  

Společné problémy bylo pak možno ve spotřebitelských sporech najít v ČR i SR.318 Rozhodčí 

řízení nebylo přitom pro spotřebitelské spory takové, do kterého by nebylo třeba více ingerovat. 

Speciální úpravy na ochranu spotřebitelů byly pak do určité míry proti smyslu rozhodčího řízení 

jako řízení probíhajícího jen s limitovanými zásahy státních institucí.  

Šlo o to, najít taková právní řešení, které by ochránila spotřebitele (aniž bychom spotřebitele 

považovali za osoby bez vlastního běžného uvažování) a přitom nenarušovala zásady 

rozhodčího řízení.319  

Jevilo se, že by obecná úprava rozhodčího řízení a úprava spotřebitelských sporů měla být 

oddělená.  

K obdobným závěrům dospěla i K. Chovancová, která zkoumala úpravu daných otázek 

v Rakousku, Německu a v Anglii. Konstatovala, že možným a praktickým řešením je přijetí 

zvláštní právní úpravy úsporné spotřebitelské arbitráže. Její součástí by bylo použití pravidel 

vybraných stálých rozhodčích soudů, podle kterých by se rozhodovaly jen spory 

se spotřebiteli.320 To, že k takové úpravě dojde, to předvídala i R. Hučková. Předvídala, 

že spotřebitelské spory budou rozhodovat jen speciální stálé rozhodčí soudy.321 To již 

našlo svoje vyjádření v právní úpravě SR. Distinkce mezi spotřebitelským a komerčním 

řízením se jevila potřebná.322 

Další změna právní úpravy však přinesla v ČR takové řešení, že spotřebitelské spory nelze již 

v ČR v rozhodčím řízení projednávat a rozhodovat vůbec. V ČR tedy nedošlo ke konstituování 

zvláštní rozhodčí úpravy spotřebitelských sporů.323 Stalo se tak zcela bez ohledu na to, že před 

tím byla přijata komplexní úprava rozhodčího řízení právě spotřebitelských sporech.324  

Dále tedy pojednáváme jen o sporech „nespotřebitelských“.  

                                                           
318 KUBÍČEK, P. Stále rozhodcovské súdy a príprava novej právnej úpravy rozhodcovského konania 

in SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds). Právo, obchod, ekonomika IV., sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita 

P. J. Šafárika v Košicích, 2014, s. 541–546. 
319 HUČKOVÁ, R. Koncepčné otázky novej právnej úpravy rozhodcovského konania v slovenských 

podmienkach, in SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds). Právo, obchod, ekonomika IV., sborník vědeckých prací, 

Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2014, s. 501–505.  
320 CHOVANCOVÁ, K. Rozhodcovské doložky v spotrebiteľských zmluvách / Európske variácie, 

in SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds). Právo, obchod, ekonomika IV., sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita 

P. J. Šafárika v Košicích, 2014, s. 506–524.  
321 HUČKOVÁ, R. Rozhodcovské konanie, UPJŠ Košice, 2013, 208 s.; K ochraně spotřebitele v SR 

viz HUČKOVÁ, R. Nové mechanizmy uplatňovania práv spotrebiteľov, Studia iuridica Cassoviensia, č. 1/2016, 

s. 36–45; K ochraně spotřebitele v ČR a SR viz HORÁČEK. T., HUČKOVÁ, R. Implementace směrnice 

o alternativním řešení spotřebitelských sporů v České a slovenské republice in SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. (eds). 

Právo, obchod, ekonomika V., sborník vědeckých prací, Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košicích, 2015, 

s. 156-166.  
322 ŠTEVČEK, M., GÁBRIŠ, T. Reforma rozhodcovského konania v Slovenskej republike s osobitým zreteľom 

na tzv. obchodnú arbitráž, Justičná revue č. 4/2015, s. 448-462.  
323 K tématice mimosoudního řešení spotřebitelských sporů viz: Horáček, T., Etlíková, M., Vítová, B., Večl, T., 

Fialová, J., Krejcar, N., Novotná, M., Němečková, Š., Sik-Simon, R. I., Ivančo, A. Téma: Mimosoudní řešení 

spotřebitelských sporů, Soukromé právo, č. 7-8/2017, s. 2–49.  
324 NĚMEC, R., GLATZ, V. Rozhodčí řízení, jeho specifika a výhody, Bulletin advokacie č. 9/2018, s. 16-22.  
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Pro rozhodování sporů před RS přitom platí, že spory rozhodující zásadně rozhodci zapsaní na 

listině rozhodců RS. Rozhodci musí být nezávislí a nepodjatí.325  

Ve výjimečných případech může předsednictvo Rozhodčího soudu na žádost některé ze stran 

rozhodnout o zápisu rozhodce do listiny rozhodců tzv. ad hoc, nejde-li o jediného rozhodce 

(který by rozhodoval spor sám) nebo o předsedu senátu.  

Není-li v rozhodčí doložce výslovně uveden počet rozhodců nebo je-li rozhodčí doložka 

v tomto ohledu neurčitá, rozhoduje spor podle Řádu senát složený ze tří rozhodců. 

Nedohodnou-li se rozhodci do 14 dnů ode dne oznámení o jejich jmenování na předsedovi 

senátu, určí předsedu senátu předseda RS.  

Zavedena je i možnost tzv. zvláštního jmenování předsedy senátu.  Podstata spočívá v tom, 

že na žádost některé ze stran zašle Rozhodčí soud stranám seznam deseti rozhodců, ze kterých 

předseda Rozhodčího soud hodlá jmenovat rozhodce. Každá ze stran má právo oznámit jména 

čtyř rozhodců, které odmítá, a předseda Rozhodčího soudu následně jmenuje předsedu senátu 

z rozhodců, kteří nebyli žádnou ze stran odmítnuti. Tato zvláštní možnost je zpoplatněna.  

Řád ve svém základním ustanovení deklaruje, že RS působí jako nezávislý orgán pro 

rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci. Rozhodčí soud rozhoduje 

spory, jestliže jeho pravomoc vyplývá pro daný spor: 

 z platné rozhodčí smlouvy uzavřené mezi stranami, nebo 

 z mezinárodní smlouvy, 

 a jde o věc, ve které lze rozhodčí smlouvu uzavřít. 

Rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích 

nálezů upravuje zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 

(v úplném znění).  

Podle ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona se strany mohou dohodnout, že o majetkových 

sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí 

a incidenčních sporů, k jejichž projednávání by jinak byla dána pravomoc soudu, 

má rozhodovat jeden nebo více rozhodců nebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí smlouva). 

Podle ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) citovaného zákona se rozhodčí smlouva může týkat i všech 

sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu 

právních vztahů (rozhodčí doložka). Jde o okruh velmi široký.  

Rozhodčí smlouvu (rozhodčí doložku) však lze sjednat jen ve věcech, o nichž by účastníci 

mohli uzavřít smír.  

Arbitrabilita v českém právním řádu má zásadně objektivní charakter vymezený třemi 

základními podmínkami, které musí být splněny kumulativně. Musí jít o spor mezi stranami 

rozhodčí smlouvy, takový spor musí mít majetkový charakter a strany mohou o předmětu sporu 

uzavřít smír.326 Obě strany sporu, resp. budoucího sporu, musí v rozhodčí smlouvě vyslovit 

souhlas s tím, aby jejich spor nebyl řešen a rozhodován soudy, ale rozhodci ad hoc nebo 

rozhodčími soudy.327  

Standardem pro rozhodování sporů cestou rozhodčího řízení však zůstává i nadále nejen oblast 

vnitrostátních, ale i mezinárodních obchodních vztahů. 

Podle § 43 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky a podle § 28 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu 

                                                           
325 Viz MAISNER, M. Efektivita rozhodčího řízení, Bulletin advokacie, č. 9/2018, s. 46–50. 
326 Blíže viz Horák, P. Objektivní arbitrabilita - možnost rozhodčího řízení, Bulletin advokacie, č. 9/2018, s. 23-

25.  
327 K tomu viz KINDL, M. Na co nezapomínat při sjednávání rozhodčí smlouvy, Bulletin advokacie, č. 9/2018, 

s. 29-32.  
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rozhodčích nálezů (v úplném znění) je rozhodčí nález konečný a závazný, dnem doručení 

stranám nabývá účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.328    

Rozhodčí nález je exekučním titulem využitelným pro zahájení exekučního řízení podle 

platných právních předpisů v případě, že povinná strana rozhodnutí Rozhodčího soudu 

nerespektuje a nesplní. 

Povinná strana pak chce někdy využít obrany nedostatku pravomoci (příslušnosti) RS. 

Nedostatek pravomoci RS však může vznést strana nejpozději při prvním úkonu v řízení, který 

se týká věci samé. To však neplatí, jde-li o námitku, že ve věci nelze rozhodčí smlouvu uzavřít. 

O pravomoci rozhodčího soudu k projednávání a rozhodnutí sporu, ať už na základě námitky 

vznesené stranou nebo z vlastní iniciativy rozhodců v rámci zkoumání podmínek řízení, 

rozhoduje stejně jako doposud rozhodčí senát, resp. jediný rozhodce (pokud spor projednává 

jediný rozhodce), který si může v případě potřeby vyžádat před svým rozhodnutím stanovisko 

předsednictva Rozhodčího soudu k této otázce.  

V případě negativního rozhodnutí rozhodčího senátu, tedy pokud rozhodčí senát dospěje 

k závěru, že pravomoc rozhodčího soud není dána, je možnost přezkumu tohoto rozhodnutí na 

žádost jedné ze stran. Přezkum provádí předsednictvo Rozhodčího soudu, které napadené 

rozhodnutí potvrdí nebo zruší. 

Řízení před Rozhodčím soudem je jednoinstanční. Strany se však mohou v rozhodčí 

smlouvě dohodnout, že rozhodčí nález může být k žádosti některé z nich nebo obou 

přezkoumán jinými rozhodci. Stává se tak jen velmi výjimečně. Při podání návrhu na 

přezkoumání rozhodčího nálezu se pak postupuje obdobně jako při podání žalobního návrhu. 

Jen v případech určených zákonem (v zásadě lze říci, že by šlo o procesní pochybení) může 

před obecným soudem proběhnout řízení o zrušení rozhodčího nálezu. Strana, která se dozví, 

že je účastníkem řízení před soudem o zrušení rozhodčího nálezu, oznámí tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu RS; současně zašle RS opisy všech podání v takovém řízení o zrušení 

rozhodčího nálezu, které má k dispozici.  

Úpravu obsahuje Řád také (pro případ, kdy je výjimečně zrušeno rozhodnutí RS soudem) pro 

nové projednávání sporu po zrušení rozhodčího nálezu. Úprava stanoví, že pokud se strany 

písemně nedohodnou jinak, spor znovu projednávají rozhodci zúčastnění na původním 

projednávání sporu (s výjimkou rozhodce, který buď nebyl povolán nebo neměl způsobilost být 

rozhodcem ve sporu, byl-li nález zrušen z tohoto důvodu).  

Takový postup lépe vyhovuje zásadám rychlosti a hospodárnosti rozhodčího řízení, neboť 

původní rozhodci jsou s případem seznámeni a strany nejsou zatíženy další poplatkovou 

povinností.  

V opačném případě, tedy pokud se strany dohodnou, že spor budou rozhodovat jiní rozhodci, 

hradí strany rovným dílem nebo v poměru jimi dohodnutém nový poplatek za projednávání 

sporu ve výši stanovené sazebníkem nákladů. 

Řád obsahuje řadu dalších potřebných ustanovení. Mj. vymezuje úkony předsednictva RS (§ 2) 

a tajemníka (§ 4). 

Určuje (v § 3), že spory rozhodují zásadně rozhodci zapsaní na seznamu rozhodců 

ke dni zahájení řízení (na tomto seznamu je dnes přes 500 kvalifikovaných rozhodců z České 

republiky, Slovenské republiky329 a z širokého okruhu dalších států). V seznamu jsou zapsáni 

opravdu renomovaní odborníci ze všech oblastí - právních, ekonomických, ale i technických.330 

„U dobře vedeného rozhodčího soudu si lze z listiny rozhodců vybrat procesně zdatného a 

odborně znalého rozhodce, který rozumí problematice předmětného sporu, a bude tedy dobrým 

                                                           
328 K této tématice blíže viz ŘEZNÍCEK, D. Vykonatelnost a výkon rozhodčích nálezů, Bulletin advokacie, 

č. 9/2018, s. 43–45.  
329 Ze Slovenské republiky mj. i významní profesoři Dr.h.c.multi prof. JUDr. M. Mamojka, CSc., prof. JUDr. J. 

Husár, CSc., prof. JUDr. J. Suchoža, DrSc.  
330 Viz rozhovor A. J. Bělohlávka s M. Karfíkovou in Bulletin advokacie č. 9/2018, s. 11-13.  
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arbitrem. “ Proto existují přesvědčení, že stálé rozhodčí soudy jsou tím nejlepším místem pro 

řešení obchodních sporů.331  

Při výkonu funkce jsou rozhodci nezávislí a nevystupují nikdy jako zástupci kterékoli strany. 

Přijetí funkce rozhodce musí být písemné (§ 5 odst. 2 zákona). Spor rozhoduje rozhodčí senát 

složený zásadně ze tří rozhodců, nebo pokud se o tom strany dohodly, jediný rozhodce. 

Ustavení rozhodčího senátu nebo jmenování jediného rozhodce se provádí podle Řádu (§ 23). 

Není-li stanoveno jinak, vztahují se ustanovení Řádu o rozhodcích a rozhodčím senátu i na 

jediného rozhodce. 

Vzhledem k šetření nákladů stran má význam i ustanovení (§ 5) Řádu o místu konání ústních 

jednání. Pravidelným místem konání ústních jednání je sídlo RS, kterým je Praha. Se souhlasem 

tajemníka RS vydaným na základě dohody stran nebo na základě podnětu rozhodčího senátu v 

případě, že se strany na místě konání ústního jednání nedohodly, může rozhodčí senát 

rozhodnout o konání ústního jednání na jiném místě České republiky nebo v zahraničí. Souhlas 

tajemníka a rozhodnutí rozhodčího senátu se nevyžaduje, má-li se řízení konat ve stálém sudišti 

nebo v jednacím místu rozhodčího soudu, tj. v Brně (kde se projednává řada sporů), Ostravě, 

Zlínu a Plzni. Ujednání o konání ústního jednání v jiném místě než v sídle RS je často 

využíváno; lze předpokládat, že tomu tak bude i nadále. Šetří to čas i náklady.  

Následující ustanovení Řádu upravuje postup v řízení (§ 6) a jazyk, ve kterém se řízení koná (§ 

7). Rozhodci postupují v řízení zásadně takovým způsobem, který považují za vhodný, tak, aby 

při zachování rovného postavení stran a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem 

stranám byl bez zbytečných formalit zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu. 

Řízení se koná v češtině popř. ve slovenštině, pokud se strany písemně nedohodly jinak. Je-li 

však tato dohoda uzavřena až po zahájení řízení, nejsou jí rozhodci vázáni. 

Veškeré písemnosti musí být předloženy v takovém počtu, aby každá ze stran, každý člen 

rozhodčího senátu a sekretariát RS měli po jednom vyhotovení. Toto neplatí v případě, že strana 

dodala RS dokument ze své datové schránky do datové schránky RS (§ 18a zákona č. 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) anebo prostřednictvím 

veřejné datové sítě na elektronickou adresu RS s elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu služeb (uznávaný elektronický podpis). 

Podle ustanovení nazvaného Použití hmotného práva (§ 9) řeší RS spory podle hmotného práva, 

jímž se předmět sporu řídí, a v obchodních věcech též s přihlédnutím k obchodním zvyklostem.  

Spor může být rozhodnut podle zásad spravedlnosti, avšak jen tehdy, jestliže k tomu strany 

rozhodce výslovně pověřily. 

Velmi významnou otázkou je doručování (§ 10). Písemnosti ve sporu zasílá RS na adresu, 

kterou strana uvedla, nebo dodáním do datové schránky, pokud strana takové dodávání 

umožnila (§ 18a odst. 1 zák. č. 300/2008 Sb.). Pokud strana žádnou adresu neuvedla a dodání 

do datové schránky není možné, zasílají se jí písemnosti na adresu, která je RS známa. Pokud 

si strana zvolila zástupce, zasílají se písemnosti tomuto zástupci. 

S účinky doručení adresátovi mohou namísto adresáta přijímat písemnosti, a to i do datové 

schránky, osoby jím zmocněné k přijímání písemností, jakož i další osoby uvedené jako 

příjemci písemností v občanském soudním řádu.  

Žaloby, žalobní odpovědi, předvolání, rozhodčí nálezy a usnesení se doručují do vlastních 

rukou s potvrzením o doručení, anebo dodáním do datové schránky adresáta. Zpráva zaslaná 

prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu adresáta (strany) musí být opatřena 

uznávaným elektronickým podpisem. 

Kterákoli z písemností může být doručena rovněž osobně s potvrzením o doručení. 

                                                           
331 Rozhovor A. J. Bělohlávka s V. Horáčkem in Bulletion advokacie č. 9/2018, s. 14-15.  
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Všechna doručení RS jsou platná, a to i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít nebo 

ji nevyzvedl přes oznámení provozovatele poštovních služeb. Písemnost, jejíž převzetí bylo 

adresátem odepřeno, je doručena dnem, kdy převzetí bylo odepřeno. 

Písemnost určená k doručení do vlastních rukou, kterou adresát nevyzvedl do 10 dnů od 

oznámení provozovatele poštovních služeb, se považuje za doručenou poslední den této lhůty, 

i když se adresát o uložení nedozvěděl. Pokud se doručuje do zahraničí, stačí, bylo-li doručeno 

podle práva státu místa doručení. 

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové 

schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému 

dokumentu. V případě Rozhodčího soudu však nelze uplatnit fikci doručení zásilky po uplynutí 

deseti dnů, neboť Rozhodčí soud není orgánem veřejné moci. Je upraveno i doručování 

prostřednictvím veřejné datové sítě (e-mailem) s využitím elektronického podpisu. 

Jestliže strana po zahájení rozhodčího řízení změnila adresu, aniž to oznámila RS, je platně 

doručováno, jsou-li písemnosti zasílány na poslední známou adresu. Jestliže se určeným 

postupem nepodařilo doručit straně na její poslední známou adresu, může jí předseda RS 

ustanovit osobu pověřenou k přijímání písemností. Touto pověřenou osobou může být jen osoba 

zapsaná na seznamu rozhodců RS (lze mluvit o tzv. opatrovníkovi k přejímání písemností).  

Řád dále upravuje otázky přerušení řízení (§ 11), navrácení v předešlý stav (§ 12), zajištění 

důkazů a předběžná opatření (§ 13), účast vedlejších účastníků (§ 14) a úkony předsednictva, 

předsedy a tajemníka (§ 15). Není-li stanoveno jinak, platí ustanovení Řádu o řízení před 

rozhodčím senátem přiměřeně i pro úkony předsednictva, předsedy nebo tajemníka RS. 

Rozhodčí řízení je zahájeno dnem doručení žaloby RS, nevyplývá-li z mezinárodní smlouvy, 

kterou je Česká republika vázána, něco jiného (§ 16). Podmínkou pro projednání žaloby 

je zaplacení poplatku za rozhodčí řízení a paušálu na správní náklady ve správné výši podle 

hodnoty předmětu sporu. 

Je přitom určen minimální obsah žalobního návrhu (§ 17) a též je určeno, že žalobní návrh musí 

být podepsán oprávněnou osobou. 

Žalobce je povinen uvést v žalobě hodnotu sporu (§ 18). To platí i v případech, kdy uplatněný 

nárok nebo jeho část má nepeněžitou povahu. Hodnota předmětu sporu se určuje: 

 vymáhanou částkou, jde-li o žalobu o peněžité plnění; 

 hodnotou vymáhané věci, jde-li o žalobu o vydání věci; 

 hodnotou předmětu právních vztahů v okamžiku podání žaloby, jde-li o žalobu na určení, 

zda tu právní vztah nebo právo je, či není, nebo o žalobu o nahrazení projevu vůle stran; 

 v ostatních případech zejména na základě údajů, které má žalobce k dispozici. 

Strany sporu tím, že přijímají rozhodčí doložkou, uzavřenou ve vzájemné shodě, příslušnost 

rozhodce (rozhodčího soudu) projednat a rozhodnout spor musí počítat s tím, že při řízení 

nebudou aplikována všechna pravidla jinak platná pro kontradiktorní řízení v civilních věcech 

před soudy a že respektování všech procesních pravidel pro dokazování před soudy není 

ve zjednodušené podobě řízení rozhodčího ani možné, ani vhodné. 

K dokazování se vztahuje § 20 zákona o rozhodčím řízení. Základní kategorií důkazních 

prostředků jsou důkazy listinné, které – s ohledem na povahu sporů ze smluv, které jsou 

v rozhodčím řízení projednávány, jsou většinou dostačující k prokázání skutkových tvrzení 

stran. Zákon ostatně stanoví, že důkazy výslechem účastníků, svědků či znalců – tedy druhy 

důkazních prostředků v civilním řízení před soudy zcela běžné a možno říci zásadní – mohou 

rozhodčí soudy provádět pouze tehdy, jestliže se uvedené osoby k řízení dobrovolně dostaví 

a poskytnou výpověď. Také jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, jsou-li jim poskytnuty. 

Příčinou této specifické úpravy průběhu dokazování je okolnost, že k provedení svých úkonů 

nedisponuje rozhodce ani rozhodčí soud státní donucovací mocí k nařízení. Může se nicméně 

stát, že provedení některého důkazu se ukáže v průběhu řízení jako nezbytné pro zjištění 
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skutkového stavu. Potom lze využít ustanovení druhého odst. § 20, podle nějž procesní úkony, 

které nemohou rozhodci sami provést, provede na jejich dožádání soud.  

Pokud jde o druhy důkazů, které rozhodci mohou provádět v rozhodčím řízení, je výčet uvedený 

v ustanovení § 20 odst. 1 pouze demonstrativní. Obecně i pro rozhodčí řízení platí, že jako 

důkaz je možno použít vše, co může věrohodně prokázat skutkové či právní okolnosti věci, tj. 

toho, co je předmětem řízení nebo co z pohledu rozhodců může takové okolnosti prokázat. 

Analogické použití občanského soudního řádu (dále jen OSŘ), které umožňuje § 30 zákona, 

bude v daném případě vhodné. Skutečností ovšem zůstává, že nepůjde o postup podle 

občanského soudního řádu, nýbrž může jít pouze o obdobu takového postupu, kdy úprava 

v OSŘ slouží spíše jako vodítko. Bude tak možno například provést důkaz též notářským 

a exekutorským zápisem či jakoukoliv listinou, včetně veřejných listin, výpisů z veřejných knih 

apod. Všechny tyto důkazy však musí být poskytnuty rozhodcům dobrovolně.332 

Způsob provádění důkazů v rámci rozhodčího řízení je v kompetenci rozhodců. Jsou to 

rozhodci, kteří rozhodují, zda budou čteny dokumenty, slyšeni svědci či prováděny a zkoumány 

jiné důkazy. Při tomto rozhodování musí rozhodci vždy brát v úvahu náklady celého rozhodčího 

řízení. Od rozhodců se nevyžaduje provádět vlastní vyšetřování. Je de facto na uvážení 

samotných stran, jaké důkazy předloží na podporu své argumentace s ohledem na předložené 

nároky či vznesené námitky. Rozhodci hodnotí důkazy podle svého vlastního přesvědčení a na 

základě tohoto přesvědčení vynáší své rozhodnutí. Důkazy, které posuzují, zahrnují také 

svědectví a posudky znalců. 

Řád dále mj. upravuje i zpětvzetí žaloby (§ 21). Je zde respektována zásada dispozice 

s návrhem. Do skončení rozhodčího řízení může vzít žalobce žalobu zpět, a to zčásti nebo zcela. 

Je-li žaloba vzata zpět, rozhodčí senát zcela, popř. v rozsahu zpětvzetí žaloby, rozhodčí řízení 

zastaví. Jestliže ostatní účastníci se zpětvzetím žaloby z vážných důvodů nesouhlasí, rozhodčí 

senát rozhodne, že zpětvzetí žaloby není účinné. Senát pak pokračuje v řízení. 

Strana žalovaná má právo v rámci přípravy na projednání sporu podat žalobní odpověď, 

předložit své důkazy k prokázání svých tvrzení a oznámit jméno a příjmení rozhodce, kterého 

si zvolila, nebo požádat, aby jmenování rozhodce provedl za něj předseda RS. 

V případě zániku funkce rozhodce v průběhu řízení je ta ze stran, která měla právo tohoto 

rozhodce jmenovat, oprávněna jmenovat nového rozhodce, a to i v případě, že rozhodce byl 

původně jmenován předsedou rozhodčího soudu. Nově jmenovaný rozhodce vstupuje do řízení 

ve stavu k datu přijetí funkce rozhodce. Změna v osobě rozhodců v průběhu řízení není 

důvodem pro změnu předsedy rozhodčího senátu.  

Řád pak obsahuje i obvyklou úpravu o vyloučení rozhodce pro podjatost, nahrazení rozhodce 

pro nečinnost a rozhodování o pravomoci (§ 24, § 25).  

Upravena je i problematika přípravy projednání sporu rozhodčím senátem (§ 26). Rozhodčí 

senát prověří stav sporu k projednání a shledá-li to nutným, učiní doplňující opatření k přípravě 

projednání sporu, zejména si vyžádá písemná stanoviska, důkazy a další doplňující písemnosti 

a stanoví k tomu přiměřené lhůty. Rozhodčí senát musí též sledovat, zda u některé strany 

nedošlo k zahájení insolvenčního řízení.333  

Pokud jde o samotná procesní pravidla, doznala tato ustanovení Řádu spíše zpřesnění než 

zásadních změn. Zmínit lze povinnost rozhodčího senátu pořizovat protokol o hlasování 

v případech, kdy rozhodnutí senátu ve sporu není jednomyslné.  Je rovněž povinné uvádět tuto 

skutečnost i v rozhodčím nálezu.  

O čase a místě ústního jednání vyrozumí RS strany předvoláním, které jim bude zasláno 

s takovým předstihem, aby každá ze stran měla k dispozici lhůtu alespoň 10 dní na přípravu 

k jednání. 

                                                           
332 Blíže viz mj. JANKŮ, M. Rozhodčí řízení, Alternativní způsoby řešení sporů, VŠFS, 2015, 143 s.  
333 K těmto otázkám viz zejména BĚLOHLÁVEK, A. J. Rozhodčí řízení versus insolvenční řízení z pohledu 

práva EU, Obchodněprávní revue č. 6/2018, s. 161-178 a č. 7-8/2018, s. 193-209. 
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Spor se zásadně projednává v neveřejném jednání a strany si mohou dohodnout, že rozhodčí 

senát rozhodne spor bez ústního jednání na základě písemností (§ 28, § 29).  

Řád též umožňuje urychlené řízení (§ 30), a to s vydáním rozhodnutí do čtyř měsíců nebo do 

dvou měsíců. Pro urychlené řízení jsou stanoveny podmínky vč. zvýšené poplatkové povinnosti 

a zkracování některých podmiňujících lhůt určených Řádem obecně. (Urychlené řízení při 

zvláštní poplatkové povinnosti je obvyklé i u rozhodčích soudů v jiných zemích.334) 

V Řádu je upravena i protižaloba (§ 31). Ustanovení o protižalobě se použijí přiměřeně i na 

uplatnění námitky započtení, vyplývá-li uplatněná námitka z jiného právního vztahu než je 

nárok uplatněný žalobou. 

Pro rozhodčí řízení je pak významné a typické vedení stran k vyřešení sporu smírem. Rozhodčí 

senát je podle okolností případu oprávněn vyzvat v každém stadiu řízení strany k uzavření smíru 

a uvést návrhy, doporučení a podněty, které podle jeho názoru mohou přispět k jeho uskutečnění 

(§ 32). Uzavření smíru se ve značném počtu sporů daří.  

O každém ústním jednání se vždy pořizuje zápis v jazyce řízení, který obsahuje určené 

náležitosti (§ 33). 

Řád následně upravuje skončení řízení a vydání rozhodčího nálezu (§ 34 až 39). Řád řeší 

i hlasování o rozhodčím nálezu, vyhlášení rozhodčího nálezu a doplnění a opravu rozhodčího 

nálezu (§ 40 až 42). 

Ve stanovených případech se zastavuje rozhodčí řízení bez vydání nálezu. Řízení se skončí 

vydáním usnesením o zastavení řízení. 

Za významné lze považovat ustanovení Řádu Rozhodčího soudu, které výslovně stanoví, že 

rozhodčí řízení končí právní mocí rozhodčího nálezu nebo doručením usnesení o zastavení 

řízení.  

Část čtvrtá Řádu (§ 45 až 57) je věnována pravidlům o nákladech rozhodčího řízení. Upravuje 

náklady rozhodčího řízení, ustanovení o platbách a poplatku za rozhodčí řízení, možnosti 

snížení poplatku za rozhodčí řízení a jeho částečné vrácení, ustanovení o urychleném řízení, 

poplatku při protižalobě, popř. námitce započtení, poplatku za přezkum a poplatku za zvláštní 

jmenování předsedy rozhodčího senátu. Je zde upraven i paušál na správní náklady RS, 

ustanovení o zvláštních nákladech, náhradě nákladů řízení, výjimkách a sazebníku nákladů 

řízení, který tvoří nedílnou součást Řádu. 

Součástí Řádu Rozhodčího soudu jsou i pravidla o nákladech rozhodčího řízení 

a sazebník nákladů. Pravidla umožňují snižování poplatku za rozhodčí řízení v případech, kdy 

je spor rozhodován jediným rozhodcem, ve zjednodušených řízeních, v případech zpětvzetí 

žaloby nejméně 7 dní před datem konání ústního jednání apod., na druhé straně jsou stanoveny 

poplatky za přezkum rozhodnutí a za zvláštní jmenování předsedy rozhodčího senátu.  

Výslovně je zakotvena zásada, že úspěšné straně se přiznává náhrada nákladů rozhodčího řízení 

(v případě částečného úspěchu podle poměru přiznané a zamítnuté části nároku) a pokud jde o 

náklady právního zastoupení, přiznávají se (kromě odůvodněných případů, ve kterých 

se nepřiznávají) náhrady podle zvláštního předpisu, kterým je advokátní tarif, pokud se strany 

písemně nedohodnou jinak.  

Poplatky či paušály na správní náklady, které byly uhrazeny na základě Řádu, se stranám vrací 

pouze v případě, že je tak Řádem výslovně stanoveno; v ostatních případech se nevrací, a to 

bez ohledu na to, kdy a za jakých okolností bylo řízení ukončeno.  

V závěru této části (§ 57 odst. 2) je provedeno vymezení tuzemských sporů. Tuzemským 

sporem se pro účely sazebníku rozumí spor, v němž se použije české hmotné právo, řízení se 

koná v češtině, na území České republiky, rozhodnutí se vydává v češtině a všichni účastníci, 

popř. organizační složky zahraničních právnických osob účastnící se sporu a zapsané v českém 

obchodním rejstříku, mají sídlo či bydliště na území České republiky. 

                                                           
334 DOBIÁŠ, P. Standardy rozhodčího řízení v nových řádech mezinárodních rozhodčích soudů, Obchodní právo 

č. 12/2014, s. 514-524.  
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Závěr 

Na základě návrhu kterékoliv ze stran a se souhlasem druhé strany provede RS dobrovolné 

smírčí řízení, a to bez ohledu, zda mezi stranami byla uzavřena rozhodčí smlouva. Návrh smíru, 

který smírčí výbor stranám doporučí, mohou strany přijmout nebo odmítnout. 

Otázky neupravené v Řádu se řídí ustanovením zákona.  

Přitom se ustanovení o závazkových vztazích, jež se týkají uplatnění práva u soudu, soudního 

řízení nebo soudního rozhodnutí, použije přiměřeně i pro uplatnění práva před rozhodčím 

soudem (rozhodcem), pro rozhodčí řízení nebo rozhodčí nález, jestliže se opírají o platnou 

rozhodčí smlouvu (rozhodčí doložku). Účinností nového občanského zákoníku nedošlo v tomto 

k žádné změně.  

V rozhodčím řízení probíhá i dokazování. K dokazování se vztahuje § 20 zákona o rozhodčím 

řízení. Zásadní kategorií důkazních prostředků jsou důkazy listinné, které s ohledem na povahu 

sporů ze smluv, které jsou v rozhodčím řízení projednávány, jsou většinou dostačující 

k prokázání skutkových tvrzení stran. Zákon stanoví, že důkazy výslechem účastníků, svědků 

či znalců mohou rozhodčí soudy provádět pouze tehdy, jestliže se uvedené osoby k řízení 

dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď. Také jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, jsou-li 

jim poskytnuty.  

Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem se za téměř sedmdesát let jeho existence právem stalo 

vyhledávanou alternativou k řízení před obecnými soudy. Strany sporů se na Rozhodčí soud 

obracejí i opakovaně a nejčastěji oceňují rychlost projednání, volbu jazyka řízení, profesionální 

administraci sporu, možnost výběru rozhodců dle potřeb každého sporu a bezproblémovou 

vymahatelnost rozhodčího nálezu v České republice i v signatářských zemích Úmluvy o uznání 

a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958.  

Existují však i některé překážky, které mohou bránit efektivitě v rozhodčím řízení: zejména 

nedostatečná pozornost při výběru rozhodců, zbytečná, obsáhlá a komplikovaná podání, 

předkládání dalších a dalších procesních návrhů a zneužívání podání ke zrušení rozhodčího 

nálezu soudem.335  

Pro rozhodčí řízení se jeví klíčové zvolení vhodného rozhodce (rozhodců). Důležité je též již 

v průběhu obchodního případu jeho pečlivé dokumentování a v průběhu rozhodčího řízení 

pečlivé provedení dokazování. Podle ustanovení § 34 Řádu RS a § 118a OSŘ, pokud nedoloží 

strana sporu svoje tvrzení řádnými důkazy, nemůže být rozhodnuto v její prospěch.  
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POSTUPY A METÓDY DAKTYLOSKOPOVANIA MŔTVOL  

V OBZVLÁŠŤ NÁROČNÝCH PRÍPADOCH 

 
SOŇA MASNICOVÁ, MAGDALÉNA KRAJNÍKOVÁ 

 

Abstrakt 
Článok sa venuje odoberaniu odtlačkov papilárneho terénu mŕtvolám v obzvlášť náročných 

prípadoch, týkajúcich sa pokožky mŕtvol, ktoré boli vystavené ohňu alebo boli macerované vo 

vode. 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 skin of corpses that have been exposed to fire or have been macerated in water. 

There are summarized the procedures and methods that enable the obtaining of fingerprints 

suitable for further examination and identification. 

 

Key words 
dactyloscopy, fingerprints, fingerprinting the deceased, fingerprint identification 

 

Daktyloskopovanie mŕtvol má oproti zaisťovaniu odtlačkov u živých osôb svoje špecifiká a 

prináša rôzne prekážky, ktoré je potrebné prekonať. V prvom rade je to absencia spolupráce u 

zosnulých osôb, ktorá nás núti používať špeciálne nástroje alebo prispôsobovať polohu tela a 

najmä rúk mŕtveho tak, aby vôbec mohlo k odobratiu odtlačkov dôjsť. Popritom nemôžeme 

zabudnúť na častú potrebu prekonávania mŕtvolnej stuhnutosti, ktorá so sebou obvykle prináša 

zovreté päste a neohybné ruky. Ďalej je to osobitosť stavu pokožky papilárneho terénu mŕtveho. 

Len obmedzený čas bezprostredne po smrti je epiderma mŕtveho porovnateľne pružná, ohybná 

a poddajná alebo má iné vlastnosti ideálne pre bezproblémové daktyloskopovanie. V týchto 

prípadoch možno uspokojivé výsledky dosiahnuť použitím rovnakých metód, ako v prípade 

daktyloskopovania živých osôb, s prípadným využitím špecifických nástrojov pre 

zjednodušenie procesu.336  

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). 

Získavanie odtlačkov papilárneho terénu v takýchto zložitých prípadoch predstavuje omnoho 

náročnejší problém a prináša potrebu použitia zvláštnych metód, techník a prostriedkov.337  

                                                           
336 MASNICOVÁ, S. a kol. 2017. Postupy a metódy daktyloskopovania mŕtvol v jednoduchších prípadoch. s. 191-

201. 
337 MASNICOVÁ, S. a kol. 2018. Postupy a metódy daktyloskopovania mŕtvol v obzvlášť náročných prípadoch. 

s. 152-163. 
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Keďže v minulom príspevku sme popísali metódy a postupy daktyloskopovania mŕtvol 

v pokročilých štádiách rozkladu a mumifikovaných tiel, v súčasnom príspevku bolo naším 

cieľom popísať špecifiká odoberania odtlačkov mŕtvolám, ktoré boli vystavené pôsobeniu ohňa  

(zhorená pokožka) alebo dlhodobému pobytu vo vode (rozmočená pokožka).  

 

Zhorená pokožka 

Niekedy môže byť nevyhnutné získať odtlačky papilárneho terénu pokožky, ktorá bola 

vystavená prudkému pôsobeniu ohňa. Vtedy dochádza k jej obhoreniu, v dôsledku ktorého sa 

pokožka stáva krehkou a lámavou.  

Keď sa nájde mŕtvola, ktorá je značne obhorená, je potrebné vyriešiť problémy týkajúce sa 

identifikácie osoby. Predtým, než dôjde k premiestneniu mŕtvoly, musíme vykonať podrobnú 

prehliadku rúk. Na základe nej posúdime, či prípadné premiestnenie spôsobí poškodenie prstov. 

Ak by sa tak mohlo stať, musíme získať odtlačky na mieste udalosti, prípadne oddeliť ruky 

alebo prsty osoby, aby sa s nimi mohlo pracovať neskôr. 

Správny postup pre zaznamenanie odtlačkov z pokožky, ktorá je vysušená a zhorená, bude 

závisieť od stupňa jej poškodenia. Našťastie v niektorých prípadoch papilárny terén na prstoch 

a dlaniach je chránený stiahnutím ohýbačov, väzov a šliach rúk a ramien, ktoré následkom 

intenzívneho tepla sťahujú prsty do pevne zovretej päste. Takáto horúčava tiež zapríčiní 

separáciu epidermálnej vrstvy od dermálnej.338 

Rukavicová metóda 

V prvom rade posúdime pevnosť a celistvosť epidermy a stupeň jej oddeľovania od dermis. Ak 

je pokožka prstov tvrdá a čiastočne sa oddeľuje od prsta, pokúsime sa ju opatrne odstrániť 

vcelku. Ak sa na nej navyše nachádzajú vrásky, namáčame ju do xylénu a masírujeme, aby sa 

zjemnila a vyrovnala. V prípade, že sa to podarí, využívajúc rukavicovú metódu zaisťovania 

odtlačkov si pokožku priložíme na svoj prst a odoberieme odtlačky.339  

Ochladenie 

Ďalšia metóda, ktorú K. A. Rice popísal vo svojej štúdii, zahŕňa dokončenie oddelenia epidermy 

od dermálnej vrstvy ich ochladením. Na začiatku procedúry chirurgicky oddelíme ruky (alebo 

chodidlá) a vložíme ich osobitných označených nádob. Tieto nádoby uchovávame v chladničke 

po dobu 5 až 7 dní, pričom ich každý deň kontrolujeme. Keď sa pokožka oddelí, je mliečne 

biela a vyzerá ako zvráskavená latexová rukavica, ktorá je pre osobu o číslo väčšia.  

Po oddelení pokožky odstránime uvoľnené a zhorené tkanivo použitím jemnej kefy, aby bol 

papilárny terén dobre viditeľný. Na to pokožku papilárneho terénu oddelíme od dlaní 

obrezávaním. Rezy urobíme na spodku dlaní, prstov a palcov. Pokožka z chodidiel sa oddelí 

tak, že sa urobia zárezy na vonkajšom okraji chodidla, na spodku piet a prstov. 

Tkanivo, ktoré spája epidermis s dermis potom odrežeme a pokožku oddelíme od zamše. 

Oddelenú pokožku ponoríme na pár sekúnd do teplej vody a položíme na podložku, aby sme 

mohli pokračovať v jej čistení. Malé množstvo prípravku na umývanie riadu nanesieme na 

kefku, ktorou očisťujeme pokožku v smere toku papilárnych línií. Počas tohto procesu pokožku 

pravidelne oplachujeme v teplej vode a následne osušíme papierovými utierkami.  

Na získanie odtlačkov papilárneho terénu použijeme klasickú čerňovú metódu. Pokožku 

položíme na rovný povrch papilárnymi líniami na vrchu a jemným tlakom po nej rolujeme 

valček, na ktorý sme naniesli daktyloskopickú čerň. Pokožku potom pretočíme na štandardnú 

daktyloskopickú kartu. Pokiaľ pokožku pridržiavame na mieste, čistým valčekom po nej 

pohybujeme hore a dole, čím sa čerň odtlačí na kartu. Proces opakujeme, kým sa nedosiahnu 

požadované výsledky.  

                                                           
338 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint Sourcebook. Chapter 4: Recording Living and 

postmortem Friction Ridge Exemplars, s. 17. 
339 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE. The Fingerprint Sourcebook. Chapter 4: Recording Living and 

Postmortem Friction Ridge Exemplars, s. 12. 
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Prsty na rukách a nohách môžu byť taktiež daktyloskopované týmto spôsobom, pričom je znova 

treba dávať pozor pri ich oddeľovaní, značení a osobitnom skúmaní. Aby sa oddelila pokožka 

papilárneho terénu, vytvoria sa zárezy na spodku prstov, pozdĺž ich okrajov a okolo nechtov. 

Čistenie, sušenie, nanášanie černe a vytváranie odtlačkov prebieha rovnako ako bolo popísané 

v prípade pokožky dlaní a chodidiel.340 

Ostatné metódy 

Ak pokožka nie je zvráskavená a drží sa na prste, môžu sa využiť tradičné metódy 

daktyloskopovania. Keď sa však vrásky objavia a pokožka je pružná, do špičky prsta vpichneme 

glycerín, a po zaguľatení brušiek na prsty nanesieme valčekom čerň a daktyloskopujeme.  

V najvážnejších prípadoch a keď nemôžeme dosiahnuť optimálne výsledky inak, použijeme 

metódu fotografie za využitia šikmého svetla, ktorá zabezpečí potrebný kontrast medzi líniami 

a ryhami.341 

 

Rozmočená pokožka 

Ďalší typ, s ktorým sa môžeme pri daktyloskopovaní v obzvlášť náročných prípadoch stretnúť, 

zahŕňa maceráciu, čo je dlhodobý pobyt tela vo vode. V jednoduchších prípadoch možno pri 

daktyloskopovaní použiť metódy a postupy zaisťovania odtlačkov zo zošúverenej pokožky, 

ktoré boli popísané v minulom príspevku.342 

Fotografovanie 

Detaily papilárneho terénu môžeme vyfotografovať priamo na prste alebo pokožku 

vypreparujeme a následne vložíme medzi dve tabule skla a fotografujeme pri pôsobení 

reflektovaného svetla. Ak sa na vonkajších vrstvách epidermis nenachádza nijaký rozoznateľný 

detail papilárneho terénu, vyfotografujeme spodnú časť epidermis alebo vrchnú časť dermis.343 

Metóda varu 

Metóda varu je špeciálna procedúra, ktorá využíva vriacu vodu na obnovenie pokožky 

papilárneho terénu. Tento renovujúci proces rehydratuje pokožku a zvýrazňuje papilárne línie. 

Výsledkom sú kvalitné odtlačky, aj z tých najviac poškodených tiel, ktoré môžu byť vytvorené 

a porovnané so známymi odtlačkami, alebo sa môžu porovnávať v rámci AFISu pre určenie 

alebo potvrdenie identity osoby.  

Metóda je popísaná A. J. Uhleom a R. L. Leasom v článku The Boiling Technique: A Method 

for Obtaining Quality Postmortem Impressions from Deteriorating Friction Ridge Skin.344 

Autori použili metódu varu na stovky tiel, ktoré boli nájdené po tsunami, ktoré v decembri 2004 

postihlo južnú Áziu a vytvorili identifikovateľné odtlačky aj z niektorých značne poškodených 

tiel. Metóda varu bola taktiež použitá na obnovu pokožky tiel, ktoré boli objavené po hurikáne 

Katrina v auguste 2005 v oblasti pobrežia pri Golfskom prúde. Získali sa odtlačky, ktoré sa 

použili na určenie a potvrdenie identity obetí. 

Táto technika najlepšie funguje na pokožku, ktorá je v pokročilom štádiu rozkladu alebo je 

poškodená maceráciou. Takéto poškodenie zahŕňa degeneráciu kože, ktorej výsledkom je 

zničenie alebo rozpadnutie pokožky (epidermis) a odhalenie zamše (dermis), ktorej dermálne 

papily sú len mierne alebo zle pozorovateľné. Hoci sa metóda varenia použila na pokožku, 

najviac efektívnou je pri obnove dermis, kedy umožňuje odborníkovi zlepšiť viditeľnosť 

dermálnych papíl pre vytvorenie identifikovateľných odtlačkov. 

Na vykonanie metódy varu potrebujeme nasledovné príslušenstvo: 

                                                           
340 RICE, K. A. Printing the Deceased Who Have Been Subjected to Fire. S. 18-25. 
341 FBI. The Science of Fingerprints: Classification and Uses. S. 134-140. 
342 MASNICOVÁ, S. a kol. 2017. Postupy a metódy daktyloskopovania mŕtvol v jednoduchších prípadoch. s. 

191-201. 
343 MASNICOVÁ, S. a kol. 2018. Postupy a metódy daktyloskopovania mŕtvol v obzvlášť náročných prípadoch. 

S. 152-163. 
344 UHLE, A. J., LEAS, R. L.  The Boiling Technique: A Method for Obtaining Quality Postmortem Impressions 

from Deteriorating Friction Ridge Skin. S. 358-369. 
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daktyloskopická fólia     daktyloskopická karta 

čierny daktyloskopický prášok   mydlo 

elektrický ohrievač vody    špongia 

elektrická zásuvka     voda z kohútika 

daktyloskopický štetec     transparentná daktyloskopická fólia 

daktyloskopická lupa     utierka 

izopropyl alkohol a ochranné príslušenstvo (laboratórne plášte, ochranné okuliare, latexové 

alebo nitrilové rukavice) 

Pri renovácii rozmočenej pokožky postupujeme nasledovne: 

Krok 1: Vizuálne preskúmame pokožku papilárneho terénu na rukách tak, aby sme mohli určiť, 

či a aký druh poškodenia pokožky sa vyskytol. Ak sa na pokožke nachádza veľké množstvo 

nečistôt (špina, olej, a pod), odstránime ich použitím špongie a teplej mydlovej vody (obrázok 

2).  

Menšie nečistoty, ktoré sa nedajú očistiť, sa odstránia neskôr počas procedúry. Pri čistení rúk 

treba dať pozor na to, aby sme nespôsobili ďalšie poškodenie pokožky. Rozkladajúce sa a 

rozmočené ruky nemajú zvyčajne dobre viditeľné papilárne línie. Tento fakt by sme mali 

očakávať a je znakom, že by sme sa mali sústrediť na dermálne papily. 

Krok 2: Elektrický ohrievač vody naplníme vodou z kohútika približne do polovice, prípadne 

množstvom vody potrebným pre kompletné ponorenie ruky. Odporúča sa použitie ohrievačov 

dostatočne veľkých, aby sa do nich zmestila celá ruka, aby voda nevyvrela von. Po tom, čo 

ohrievače naplníme, ich zapneme do zásuvky a vodu necháme zovrieť (obrázok 3). 

Keď voda začne vrieť, ohrievač odpojíme zo zásuvky a ponoríme ruku do vriacej vody na 5 až 

10 sekúnd. Autori odporúčajú ponoriť ruku na 5 sekúnd, potom ju vybrať a prezrieť ruku, či sú 

papilárne línie  dobre viditeľné. Ak nie, treba ruku opäť ponoriť do vody na ďalších 5 sekúnd. 

Tento proces by sme nemali opakovať viac ako trikrát, pretože dlhšie vystavenie intenzívnemu 

teplu môže poškodiť pokožku. Vriaca voda obnovuje pokožku papilárneho terénu a odstraňuje 

nečistoty, ktoré sa neočistili v kroku 1.  Jeden špecialista môže vykonať túto procedúru stojac 

za hlavou mŕtveho tak, že chytí jeho ruku za zápästie a ohne ju smerom k hlave ako je ukázané 

na obrázku 4. Toto umožňuje ľahké ponorenie ruky do ohrievača aj keď je telo stále stuhnuté. 

Ak sa nepodarí rameno takto zohnúť, na ponorenie ruky do vriacej vody budú potrební dvaja 

odborníci. 

Ak pokožka papilárneho terénu na rukách obsahuje odreniny alebo škrabance, musíme použiť 

alternatívnu formu tejto metódy. Vloženie doráňanej ruky do vriacej vody zväčší veľkosť 

akýchkoľvek rán a môže spôsobiť ďalšie poškodenie pokožky papilárneho terénu až tak, že sa 

stane nedaktyloskopovateľnou. Namiesto namáčania celej ruky namočíme špongiu do vriacej 

vody a vytlačíme z nej vodu na papilárne línie. Toto bude mať rovnaký efekt ako namočenie 

ruky do ohrievača s vriacou vodou, ale na druhú stranu budeme mať viac kontroly nad 

renovujúcim procesom. 

Po tom, čo sa pokožka dostala do styku s vriacou vodou, napne sa a mala by mať papilárne línie 

dobre viditeľné. Toto pozorovanie indikuje, že pokožka bola dostatočne zrenovovaná.   
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Obr. 1: Telo vytiahnuté z vody s rozmočenými rukami.345 

 

 
Obr. 2: Čistenie nečistôt z ruky špongiou.346 

 

Krok 3: Predtým, ako sa pokúsime vytvoriť odtlačky, pokožku vysušíme sušičom nastaveným 

na teplý vzduch alebo naliatím izopropyl alkoholu na ruky a následným osušením utierkami. 

Môžeme použiť látkové alebo papierové utierky, avšak papierové utierky zanechávajú stopy 

tkanív na rukách, čo môže ovplyvniť vzhľad odtlačkov. 

 

                                                           
345 UHLE, A. J., LEAS, R. L. The Boiling Technique: A Method for Obtaining Quality Postmortem Impressions 

from Deteriorating Friction Ridge Skin. S. 358-369. 
346 UHLE, A. J., LEAS, R. L. The Boiling Technique: A Method for Obtaining Quality Postmortem Impressions 

from Deteriorating Friction Ridge Skin. S. 358-369. 
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Obr. 3: Elektrické ohrievače s vriacou vodou.347 

 

 
Obr. 4: Ponorenie ruky do vriacej vody jedným odborníkom.348 

 

Preferovaná metóda na odoberanie odtlačkov z takýchto tiel zahŕňa použitie čierneho 

daktyloskopického prášku a daktyloskopickej fólie. Daktyloskopickým štetcom nanesieme 

prášok na prsty (a taktiež aj dlane, ak je to potrebné). Každý prst priložíme na kontrastnú fóliu 

a tak získame odtlačok (obrázok 5 a 6). Fólie prilepíme na zodpovedajúce políčko na 

daktyloskopickej karte. Táto metóda produkuje lepšie výsledky než použitie daktyloskopickej 

černe a umožňuje odborníkovi ľahko odtlačiť každý prst, pokiaľ je stále pripevnený k ruke. 

                                                           
347 UHLE, A. J., LEAS, R. L. The Boiling Technique: A Method for Obtaining Quality Postmortem Impressions 

from Deteriorating Friction Ridge Skin. S. 358-369. 
348 UHLE, A. J., LEAS, R. L. The Boiling Technique: A Method for Obtaining Quality Postmortem Impressions 

from Deteriorating Friction Ridge Skin. S. 358-369. 
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Obr. 5: Zaistený odtlačok prsta na adhezívnu daktyloskopickú fóliu.349 

 

 
Obr. 6: Fólia prilepená na políčko na transparentnej daktyloskopickej karte.350 

 

Metóda varu používa vriacu vodu na spustenie termodynamických a osmotických reakcií, ktoré 

rehydratujú pokožku, zvýrazňujú obrysy papilárnych línií a eliminujú telesné tekutiny, 

vytvárajúce sa pri rozkladaní tela. Tento renovujúci proces zlepšuje viditeľnosť papilárnych 

línií na rukách a umožňuje nám získať kvalitné odtlačky aj z poškodenej pokožky. Mali by sme 

si však byť vedomí toho, že ak zaisťujeme odtlačky dermálnych papíl, tieto budú pod lupou 

vyzerať inak, ako odtlačky papilárnych línií (obrázok 7). Tento rozdiel spočíva v rôznej 

veľkosti, keďže dermálne papily sú menšie, ako papilárne línie. Navyše dermálne línie 

pozostávajú z 2 radov papíl.351 

                                                           
349 UHLE, A. J., LEAS, R. L. The Boiling Technique: A Method for Obtaining Quality Postmortem Impressions 

from Deteriorating Friction Ridge Skin. S. 358-369. 
350 UHLE, A. J., LEAS, R. L. The Boiling Technique: A Method for Obtaining Quality Postmortem Impressions 

from Deteriorating Friction Ridge Skin. S. 358-369. 
351 UHLE, A. J., LEAS, R. L. The Boiling Technique: A Method for Obtaining Quality Postmortem Impressions 

from Deteriorating Friction Ridge Skin. S. 358-369. 
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Obr. 7: Odtlačok papilárnych línií (vľavo) a dermálnych papíl (vpravo).352 

 

Záver 

V minulých príspevkoch sme sa zaoberali daktyloskopovaním mŕtvol v jednoduchších 

prípadoch, keď je pokožka pevná a papilárny terén dobre viditeľný ako aj daktyloskopovaním 

mŕtvol v pokročilých štádiách rozkladu a mumifikovaných tiel.353, 354 Problematické je však aj 

odoberanie odtlačkov papilárneho terénu mŕtvolám, na ktoré pôsobili vplyvy akými sú oheň a 

vysoká teplota, či dlhodobé pôsobenie vlhkosti. V súčasnom príspevku sme preto sa zamerali 

na postupy a metódy daktyloskopovania mŕtvol v obzvlášť náročných prípadoch týkajúcich sa 

obhorenej a vysušenej pokožky alebo naopak rozmočenej pokožky.  
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POLITICKÝ EXTREMISMUS JAKO DESTABILIZAČNÍ PRVEK 

PŘÍHRANIČNÍCH REGIONŮ 

 
JAN NOVAK, VÁCLAV NETOLICKÝ 

 

Abstrakt 
Odborný text se zabývá problematikou intenzity myšlenkových proudů, názorů, prohlášení, 

témat, teorií atp., které lze užít jako zástupný znak pro vědomé úsilí, směřující k naplnění rysů 

politického nebo náboženského extremismu a schopnost vyvolat destabilizaci příhraničních 

regionů. Také popisuje vzdělanostní strukturu českých regionů v komparaci s německým 

příhraničním regionem. 

 

Klíčová slova 
Destabilizace, Extremismus, Region, Prvek destabilizace  

 

Abstract 
The expert text deals with the issue of intensity of thought currents, opinions, statements, 

themes, theories, etc., which can be used as a symbol of conscious effort aimed at fulfilling the 

characteristics of political or religious extremism and the ability to cause destabilization of 

border regions. I describes the educational structure in komparaci Czech regions with German 

border region. 

 

Keywords 

Destabilisation, Extremism, Region, An element of destabilisation 

 

Úvod 

K pochopení zvoleného tématu je nutné hned zpočátku úvodní části definovat jeho základní 

stavební kameny a vymezit základní pojmy a teorie, které jsou v dané problematice užívány. 

Problematika politického extremismu je dlouhodobě diskutované téma, ač někteří autoři jej 

včleňují pod náboženský extremismus. Též se však ukazuje, že jeho samostatné postavení má 

v dnešní době zdůvodnění. 

Politický extremismus můžeme definovat, s ohledem na německé autory355, jako názorový 

směr, jehož primárním pilířem je nedemokratičnost. Nelze však opomenout jeho jednotlivé 

prvky, kterými by bylo možné vystihnout jako a) úsilí směřující k naplnění teorie, b) teoretické 

myšlenkové teze, které jej ideově naplňují. Také si lze položit otázku, do jaké míry jsou takto 

pronášené teorie společensky škodlivé, pokud existuje pluralita politických názorů a 

nepostačuje se proti nim politicky vymezit? Je nutné je regulovat? Není to doména cenzury? 

Tyto a mnoho dalších podobných názorů a argumentů lze použít. Bohužel takto vytvořené teze 

nebo myšlenkové proudy mohou být a mnohdy i jsou zárodkem pro další krok, a tj. vytvoření 

úsilí k jejich naplnění. A v této fázi se může jednat i o takové jednání, které se mnohdy stane i 

kriminálním deliktem. V českém právním řádu a v Ústavním pořádku ČR lze 356 svobodu 

projevu vymezit, a to v širším pojetí jako jeden ze základních prvků a nejdůležitějších lidských 

práv vůbec.357 V Listině základních práv a svobod358 (dále jen Listina), v níž se jedná o čl. 17 

                                                           
355 BACKES, Uwe a Eckhard JESSE. Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland. 3., völlig 

überarbeitete und aktualisierte Aufl. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 1993. Schriftenreihe der 

Bundeszentrale für Politische Bildung, s. 12-16. ISBN 9783893311668. 
356 Čl. 17 Listiny základních práv a svobod, 2/1993 Sb. 
357 SVOBODA, I. Trestné činy z nenávisti jako projevy politického extremismu, In. Policajná teória a prax 

3/2014.Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2014. ISSN 1335-1370, ev. č. 568/08. 
358 Ústavní zákon, č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
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– Oddíl druhý, politická práva uvádí svobodu projevu jako: Právo vyjadřovat své názory 

slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat 

a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu359. Autoři se často dopouštějí jakési 

desinpretace a pokřivení faktů které uvádí Listina a v tom, že jakýkoliv projev tímto 

způsobem sdílený, který omezuje práva jiných nebo k nim směřuje, je také považován za názor, 

který by měl být ústavně chráněn. Jedná se o chybný výklad autorů. Nejvyšší soud také již 

v souvislosti s podobnými případy uvedl: „Svoboda projevu je svým obsahem, významem a 

stupněm právní ochrany na stejné úrovni jako rovnoprávnost občanů bez ohledu na jejich 

národnost, rasu, třídní či náboženskou příslušnost“360. Je zřejmé, že se nemůže stát cenzorem, 

místem a prostorem, kde by docházelo k významové korekci nebo i přepisu relevantních zpráv. 

Je nutné také si uvědomit, že cenzura je v jakémkoli rozsahu nepřípustná361 a svoboda projevu 

a právo na informace362 jsou zaručeny363 

Náboženský extremismus lze v teorii uchopit jako směr, který využívá náboženství k 

prosazování zájmů, které vedou k vytvoření nebo udržení teokratického režimu nebo směru 

anebo k výrazné intoleranci k osobám jiné víry (které netolerantní nejsou) či k primárně 

omezování práv, práv na sebeurčení, důstojnosti nebo i vlastního náboženského směru364. 

Jedná se tedy o jasný signál a informaci, že zásah do oprávněných zájmů jiného je zásahem 

protiústavním a protispolečenským. Pak tedy i teoretické myšlenkové teze mohou inspirovat i 

jako formu návodu k trestným činům. O tomto je možno říci, že společným pojmovým 

elementem je pro politický i náboženský extremismu „idea“ a „desinpretace“ faktů. 

V článku se blíže zabýváme tím, zda a do jaké míry mohou desinpretace „hoaxy“ a 

zjednodušující názory zvýšit míru destabilizace regionů. A zda jsou také významným faktorem 

pro jejich šíření, vzdělání, sociální a jiná charakteristika populace. K metodologickému vzorku 

využijeme data Českého statistického úřadu a Spolkového statistického úřadu Německa, 

odborné monografie, pilotní studii, odborných a dalších článků z lokalit, kde již k podobným 

událostem v minulosti došlo. 

 

1 Klíčové prvky destabilizace 

K předmětnému nalezení klíčových bodů, které jsou významnými nositeli informací pro proces 

destabilizace lze zařadit zejména konflikty interpersonální a intrapersonální. V části první je lze 

shrnout jako konflikty názorů a postojů či zájmů v části druhé střed neslučitelných tendencí, 

skupin. Pro zhodnocení a zjednodušení metodologie užijeme níže popsané hodnocení konfliktů: 

a) sociální, 

b) etnické, 

c) národnostní, 

d) politické,  

e) náboženské, 

f) společenské – mezilidské, 

g) kombinace více faktorů.  

V minulosti se zejména v příhraničních regionech, jako je Děčín a jeho lokalita 

Šluknovského výběžku (2011) nebo Mostecko, lokalita Janov (2008) a další, stala dějištěm 

                                                           
359 Česká republika. Listina základních práv a svobod: Čl. 17. odstavec 2, In: 2/1993. 1993. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.htm  
360 Srov. sp.zn. 5 Tdo 337/2002. 
361 Česká republika. Listina základních práv a svobod: Čl. 17. odstavec 3, In: 2/1993. 1993. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.htm  
362 V kompetenci k Čl. 10, odst. 3, Listina základních práv a svobod. 
363 Česká republika. Listina základních práv a svobod: Čl. 17. odstavec 1, In: 2/1993. 1993. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.htm  
364 BÖTTICHER, Astrid a Miroslav MAREŠ. Extremismus. Theorien - Konzepte - Formen: heorien - Konzepte - 

Formen. Oldenbourg Verlag München, 2012. S 281-286. ISBN 9783486597936. 
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nestability regionu, kdy docházelo ke konfliktům ex-post s policií jako složkou státu, tak 

zejména mezi občany, kteří v těchto lokalitách žijí. Jednotícím explicitním prvkem se jevil 

faktor etnického konfliktů a implicitním faktorem se stal sociální konflikt. Tato více prvková 

kombinace u obou lokalit byla taktéž ovlivněna zejména dalšími dějovými událostmi, nižší 

mírou kooperace při řešení problémů místní samosprávy a také zejména s nižším stupněm 

vzdělanosti v problémových regionech. 

 

1.1 Rizikové prvky nezaměstnanosti  
Nezaměstnanost je jedním z faktorů, který může přinášet frustraci u osob, které jsou tímto 

negativním příznakem postiženy. Pokud se jedná o dlouhodobý fenomén, může vytvářet i 

negativní interpersonální konotace. 

V období, kdy došlo k pochodům z nenávisti, zejména v Janově v roce 2008, Šluknově a okolí 

v roce 2011 a Chemnitz 2017 a 2018, byla nezaměstnanost na úrovni vyšší než 9 %. Jednalo se 

zejména v okresy Most o 9,38 %, Děčín 10,03 %365, Chemnitz 9,7 %366. Zajímavější faktorem 

je u Spolkové republiky Německo, je ta skutečnost, že nezaměstnanost tohoto regionu je vyšší 

než v jiných spolkových státech, ale i vzdělanostní struktura je též na nižší úrovni. I tento prvek 

je nutný zahrnout do bezpečnostních analýz regionů. Lze však namítat, že je nutné zohlednit 

případnou kriminalitu v regionech, ale v tomto ohledu se tato kriminalita výrazně promítnout 

nemusí, neboť se může jednat o kriminalitu správního charakteru (přestupky a jiné řízení) 

povahy personálních konfliktů.  

 

2 Vzdělanostní analýza  

Míra ovlivnění osob desinformací a desinpretací je závislá na míře a schopnosti osob vnímat, 

vyhledávat a korigovat nepřesná vyjádření. Často se však takto „upravená“ data a prohlášení 

stávají uhelným kamenem konfliktních situací. Míra vnímání je tedy ovlivněna dobou, 

prostorem, situací atp., ve které se osoba nachází. K popisovanému tématu se vyjádřil i George 

Orwell slovy: „Pokud nenávidíte násilí a nevěříte politice, zbývá vám jediný lék: vzdělání.“ 

 

2.1 Lokality Janov a Šluknov 
V lokalitě Janova žilo v době interetnického konfliktu dle výzkumu 6261 obyvatel s trvalým 

bydlištěm.367 Rozložení vzdělanostní křivky osob bylo takové, že osob se základním vzděláním 

bylo 46,55, středním bez maturity 39,66 %, střední s maturitou 10,34 % a vysokoškolské 

vzdělání uvedly 3,44 % obyvatel. 

V lokalitě Šluknova žilo 5705 obyvatel. V obcích přilehlých, ve kterých byl konflikt 

zaznamenán je rozptyl občanů se základním vzděláním 30,55 %, střední bez maturity 40,2 %, 

střední s maturitou 24,9 % a vysokoškolské vzdělání uvedly 4,35 %368.  

 

2.2 Lokalita svobodného státu Sasko 
V současné době se nepodařilo získat data dle jednotlivých lokalit, byl využit zdroj Spolkového 

statistického úřadu v Německu, který uvedl, že v Sasku žije 4 084 851 obyvatel. Osob se 

základní vzděláním 14,57 %, střední bez maturity 54,56 %, střední s maturitou 15,06 % a 

vysokoškolské vzdělání uvedly 15,83 %369. 

                                                           
365 Český statistický úřad. 
366 Statistiches Bundesamt. 
367 NOVAK, Jan. Prevence kriminality, kriminogenních faktorů v sociálně patologickém prostředí: Lokalita 

Janov. Most, 2009. S. 13-15. Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování v Mostě. Pilotní 

studie. 
368 Český statistický úřad. 
369  Statistiches Bundesamt. 
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3 Out-group analýza  

Analýza dostupných prohlášení v rámci tištěného tisku, webových prezentací, YouTube kanálu, 

veřejných informačních síti ukázala na skutečnost, že zejména na Janovsku a Šluknovsku byl 

zejména konflikt etnický a sociální, kde prohlášení se vztahovala zejména k těmto tématům: 

a) sociální kolaps, 

b) uplatnění Romů na trhu práce370, 

c) sestěhovávání Romů, 

d) terorizování obyvatelstva cikánskými přivandrovalci371, 

e) cikánská „etnická“ kriminalita372, 

f) a jiné. 

V případě Saska a demonstrací pořádaných hnutím Pegida či politickou stranou Alternativou 

pro Německo atp., se jednalo zejména o konflikt náboženský, etnický a sociální. Mezi hlavní 

témata patřila zejména: 

a) migrační krize, 

b) integrace uprchlíků, 

c) zařazení uprchlíků do společnosti, 

d) islámská kultura373. 

Při bližším zhodnocení tématu, lze jednoznačně říci, že témata českého příhraničí spíše 

reagovala na lokální problémy, ve kterých byl více spatřován vztah regionálního charakteru 

s mírou participace obyvatelstva dané lokality. V národním měřítku neměla výraznou a 

dlouhodobou aktivizační notu. Ve druhém případě se jednalo o témata národního charakteru, 

která měla schopnost aktivizace většího množství populace skrze vyšší náboženský a sociální 

cíl. Ač se následně rétorika, která zaznívala v Německu, přenesla i z části do České republiky, 

neměla takový potenciál, a to pravděpodobně z důvodu v počtu přijmutých osob v rámci 

integračního procesu, že její vliv výrazně poklesl a nenabyl schopnosti působit jako významný 

destabilizační prvek. Avšak v prvním i druhém případě témata měla dostatek potenciálu k tomu, 

aby byla schopna radikalizovat skupiny obyvatel sympatizantů do té míry, že docházelo 

k individuálním i ke skupinovým útokům jak na osoby mimo krajní pravici, tak na osoby z etnik 

či náboženských skupin. Pokud dojde k zobecnění témat, tak v českém příhraničí rezonovala 

témata, na kterých má zejména vliv činnost samosprávy a v německém příhraničí činnost 

spolkové vlády autorit EU. Inspirace české radikální nebo extremistické scény nemá výrazný 

vliv na dění ve Spolkové republice Německo, avšak participace na aktivitách regionálního 

charakteru ve svobodném státu Sasko je již vyšší, ale nikoliv tak významný, aby byl jasným 

prvkem pro destabilizaci celého regionu. V opačném případě, inspirace českých radikálních 

skupin v Německu, zejména v rámci proorganizovanosti, inspirací v tématech či sounáležitosti 

může být z bezpečnostního hlediska později významnějším problémem. Z bezpečnostního 

hlediska mohou za určitých okolností „vhodně“ zvolená témata, myšlenky, teze destabilizovat 

regiony nebo vyšší celky, ale jejich potenciál musí vést k úsilí (demonstrace, pochody, útoky 

atp.), které mají vyšší aktivizační složku v tématech. Témata, která autoři i výše uvedené 

politické strany užívají, a to v míře k omezování práv občanů etnik, etnické kriminality atp., i 

z druhé strany co ve vztahu k omezování pohybu, zapojení do společnosti, jej můžeme 

                                                           
370 JANOUŠEK, Artur. Šluknovsko se potýká s přílivem Romů, starostové píší Nečasovi. [online]. 2011[cit. 2011-

12-26]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/sluknovsko-se-potyka-s-prilivem-romu-starostove-pisi-necasovi-psr-

/domaci.aspx?c=A110609_1599999_usti-zpravy_alh. 
371 Janov, 4.10.2008 – Nasazení OS-DS. [online]. 2008, 1 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z: 

http://aussiger.wordpress.com/2008/10/08/janov-4102008-–-nasazeni-os-ds/ 
372 Dělnická strana Ústeckého kraje [online]. 2008, b.s. [cit. 2008-10-17]. Dostupný z WWW: <www.delnicka-

strana.cz> . http://delnicka.strana.sweb.cz/., kde tiskový odbor uveřejňuje agitku o boji proti Cikánské kriminalitě. 
373 Ein deutscher Euro-Austritt ist nicht verantwortbar [online]. Berlin: handelsblatt. com, 2015 [cit. 2018-09-22]. 

Dostupné z: http://www. handelsblatt. com/politik/deutschland/alfa-chef-bernd-lucke-die-afd-ist-fuer-uns-ein-

schutzschild-nachrechts/12079564-3. html 
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charakterizovat jako proudy nedemokratické, a tedy s extrémními politickými či náboženskými 

názory. 

 

4 Míra vnímání desinformace a desinpretace tématu 

Vnímání a míra kontroly informací, je u každé vzdělanostní skupiny jiná. V tomto ohledu lze 

z části využít zejména výzkumnou práci Univerzity Palackého v Olomouci, která zkoumá míru 

chování a vnímání starších uživatelů veřejných informačních sítí. Z této zprávy plyne, že 47 % 

respondentů nad 65 let přeposílá zprávy o nebezpečí migrantů, u osob od 55-64 let je to 38 %. 

Je to až 4krát více, než u osob mladších (ve věku 35–44 let). Podobné údaje získáme, pokud se 

zaměříme například na zprávy obsahující pravdivé i nepravdivé informace o aktuálním 

politickém dění – ty šíří starší uživatelé internetu 3–6krát častěji než osoby mladší, 33 %. 

Z výzkumné zprávy též plyne: „S využíváním e-mailu samozřejmě souvisí také rozesílání a 

přeposílání různých druhů zpráv a aktivní rozšiřování spamu, který zahrnuje jak informace 

pravdivé, tak i nepravdivé (hoaxy, dezinformace, fake news apod“374. Obdobně lze 

předpokládat, že náchylnost k šíření takového druhu zpráv je i u mládeže, a to včetně sociálních 

a jiných sítí stejná. Podléhání takto vědomě šířených dezinformací může vyvolat neadekvátní 

reakce (úsilí), které může být způsobilé ohrozit i jiné osoby nebo se může stát i trestným činem.  

V neposlední řadě jsme se mohli přesvědčit o této skutečnosti i u vyšetřovaného případu, 

kde jednasedmdesátiletý senior, sympatizant politické strany Svoboda a přímá demokracie 

(SPD), podlehl strachu z možného příchodu migrantů a ve dvou případech měl pokácet na 

železniční trať dva vzrostlé stromy, které se staly příčinou železniční nehody375. Pokud se 

podíváme na statistická data z problémových oblastí, lze taktéž mít za to, že dosažené vzdělání 

je jedním z prvků vnímání nebo podléhání nepravdivých, obecně pravdivých tvrzení či zpráv. 

S těmito primárně taktéž souvisí i pochody z nenávisti, které zasáhli sever Čech v minulých 

letech. Zjednodušující tvrzení je vstřebáváno lépe nežli systém ověřování zpráv. Taktéž příjem 

a intenzita zpráv a prožitků je pravděpodobně vyšší než míra schopnosti vstřebávat a ověřovat 

tyto informace. Samozřejmě tato skutečnost souvisí i se schopností účinně pracovat s výpočetní 

technikou a verifikací webových textů. 

 

Závěr 

Cílem odborného textu je zejména skutečnost, zda a do jaké míry mohou prohlášení a 

zjednodušující až extrémní názory zvýšit míru destabilizace regionů a zdali je vzdělání 

významnou složkou pro jejich další šíření. Též se zabývá problematikou politického 

extremismu, který využívá nenávistný prvek k vytvoření konfliktních situací, jež mnohdy 

vedou ke kriminálním činům.   

Z textu je zřejmé, že prvotním podnětem, nebo chceme-li spouštěčem problematických situací, 

jsou interpersonální a intrapersonální konflikty. Významnou roli hraje také schopnost 

moderovat nebo řešit tyto situace již při samotném vzniku. V minulosti právě na shora 

uvedených příkladech došlo k částečnému nebo úplnému selhání místních orgánů, která 

vyvolala částečnou frustraci místních obyvatel, že nedojde k řešení jejich problémů. Následně 

pak výrazněji tato populace podléhá zjednodušujícím tvrzením až populistickým tématům a 

schopnost participace na akcích vedoucí k destabilizaci regionů je vyšší. Mezi významnější 

složky patří také negativní zkušenost, věk nebo též vzdělání obyvatel. Zajímavější částí je 

                                                           
374 KOPECKÝ, Kamil a kol. Starci na netu: Výzkumná zpráva [online]. Olomouc, 2018 [cit. 2018-09-23]. 
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intenzita, míra prožitků. Aby prvek byl schopný destabilizovat region, nebo více regionů v ČR 

postačuje vztah k regionálnímu tématu, ve spojitosti s nižší schopností interakce místních 

orgánů, avšak pro destabilizaci příhraničních regionů nemá významný vliv. Je však možné, že 

může dojít k individuální radikalizaci, a to z různých důvodů, na které nemusí být vždy orgány 

státní správy a samosprávy schopni se připravit. Dalším kooperujícím znakem je míra 

nezaměstnanosti, kdy podle popsaného stavu může být již problematickým činitelem míra vyšší 

než 9 %. Pro destabilizaci příhraničních regionů musí dojít k nalezení vyšší formy rozporů, které 

by byly schopny se spojit, do vzájemného tematického i věcného působení na populaci obou 

přeshraničních regionů. Odborný článek si neklade za cíl podrobně popsat jednotlivé druhy 

konfliktů a reakce na ně, ale zejména upozornit na skutečnost, že konflikty jsou primárním 

zdrojem nenávisti a patří k elementárním prvkům, které mohou směřovat k destabilizaci regionů, 

kdy i vyšší míra nezaměstnanosti je jedním z možných budoucích problémů. 
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NESOULAD MEZI ANALÝZOU KRIMINALITY A POCITEM 

BEZPEČÍ OBČANŮ 

 
VLADIMÍR OLIBERIUS 

 

Abstrakt 

Příspěvek se v zkrácené formě věnuje nesouladu mezi vnímáním pocitu bezpečí občany města 

Choceň a výsledky provedené analýzy kriminality v tomto městě. V textu jsou pro maximální 

názornost vloženy mapy s geografickým vyznačením kriminality celkové a dále 

s geografickým vyznačením vybraných druhů kriminality. V textu jsou krátce zmíněny některé 

okolnosti, které by měly být součástí kriminální analýzy. V závěrečné části jsou uvedeny 

výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno mezi občany města, které jsou 

komparovány se zjištěným stavem. V samotném závěru je uveden odkaz na provedenou 

analýzu kriminality ve městě Mělník, která zjistila podobné závěry, jako ty uvedené v tomto 

příspěvku. 

 

Klíčová slova 
kriminologie, analýza kriminality, geografické rozložení kriminality, index kriminality, pocit 

bezpečí, dotazníkové šetření 

 

Abstract 

The paper briefly deals with the mishmatch between the perception of a sense of security for 

the citizens of Choceň and the results of the crime analysis in this city. In the text,  for the sake 

of maximum clarity, the maps a geographic designation of crime are inserted in total and also 

with geographical indication of selected type of crime. The text briefly mentions some of the 

circumstances that should be part of criminal analysis. The final parts presents the results of the 

questionnaire survey, which was carried out among the citizens of the city, which are compared 

with the established situational. In conclusion, a link is made to the analysis of criminality in 

the town of Mělnik, which found similar coclusions to those outlined in this paper. 

 

Key words 

criminology, crime analysis, geographical distribution of crime, crime index, feeling of safety, 

questionnaire survey 

 

Úvod  

Jednou z „povinných“ součástí sběru podkladů pro vytváření koncepcí prevence kriminality 

v rámci měst a obcí je i zjišťování pocitu bezpečí občanů žijících v daném místě. V případě 

investičních akcí do bezpečnosti ve městě nebo obci, zvláště pak, pokud jsou využívány různé 

formy dotací např. na zavedení nebo rozšíření městského dohledového kamerového systému je 

i označen rizikových míst občany. Na základě jednoho konkrétního příkladu chci poukázat na 

tu skutečnost, že takovýto postup nemusí být vždy v souladu s reálnou kriminalitou 

v konkrétním místě. V rámci řešení projektu „Bezpečná Choceň“, který byl registrován pod 

označením CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002804, byla mimo jiné činnosti provedena analýza 

kriminality. Analýza byla soustředěna zejména na zjištění reálného stavu zatíženosti 

kriminalitou ve městě, případně na predikování některých změn, které budou nebo by mohli 

mít vliv na kriminalitu a bezpečnost ve městě. Základem pro analýzu kriminality bylo 

vyhodnocení statistických data, včetně provedení krátkého rozboru, který by měl vysvětlit 

změny v zatížení kriminalitou v rozmezí let 2014 až 2017. Statistický rozbor kriminality byl 

učiněn v delším časovém horizontu a to mezi roky 2012 až 2017. Byly vypracovány některé 

přehledy o rozložení některých typů kriminality v rámci města. Bylo provedeno osobní šetření 
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v různých dnech týdne a v různých denních dobách, včetně opakovaných pozorování ve večerní 

a noční době.  V rámci provádění analýzy byly provedeny řízené rozhovory s vedoucími OO 

PČR Choceň a s dalšími osobami, jako byli zástupci krizového řízení nebo hasičů.  Byl 

zkoumán i možný vliv jiných měst na místní kriminalitu. Mimo jiné činnosti byl proveden i 

rozhovor se zástupcem největšího zaměstnavatele ve městě a to se zástupcem společnosti 

Composite Components a.s. ul. Vysokomýtská  1294, Choceň. Rozhovor byl zaměřen na oblast 

zaměstnávání zahraničních dělníků, na místo jejich původu a na možné lokality v rámci města.   

     V rámci prováděné analýzy byl proveden i základní rozbor prostředí města a to na principech 

environmentální kriminologie s využitím metody mapování kriminality376.  Původně zamýšlený 

rozsah analýzy až do fáze geografického profilování rozložení kriminality nebylo s ohledem na 

nízké zatížení kriminalitou v daném městě možno provést. Rozbor byl tedy proveden zejména 

na základě poznatků environmentální kriminologie, teorie rutinních aktivit377 a dalších přístupů. 

Cílem bylo zjistit výskyt a rozložení kriminality ve městě a vytipovat rizikové nebo 

potencionálně rizikové oblasti ve městě. Rozbor byl doplněn o dotazníkové šetření, ve kterém 

se obyvatelé města měli vyjádřit k různým otázkám ve vztahu bezpečnosti města, činnosti 

Policie ČR, k nutnosti zřídit Městskou policii. Cílem tohoto šetření bylo zjistit názory a postoje 

respondentů, šlo tedy o metodu poznávací378. Z kriminologického pohledu byly v dotazníku i 

kriminologicky relevantní otázky, které měly vztah k pocitu bezpečí a obavám z kriminality. 

Rozbor těchto otázek a porovnání se zjištěným stavem bude uvedeno v závěrečné části.    

 

1   Charakteristika města 

Město Choceň je součástí obvodu obce s rozšířenou působností a to Vysokého Mýta. V celém 

teritoriu obce s rozšířenou působností žilo k 1. 1. 2017 celkem 32.453 obyvatel, z toho 16.182 

mužů a  16.271 žen. Průměrný věk byl 42,0 roku. U mužů  40,4 let  a u žen 43,4 roku.  Ve městě 

Choceň žilo k 1. 1. 2017 celkem  8.736 obyvatel, z toho 4.306 mužů a 4.430 žen, Průměrný věk 

byl 43,3 roku, z toho muži 41,4 roku a ženy 45,1.   Ve městě je již od roku 1845 důležitá stanice 

na trati Praha - Česká Třebová (1. železniční koridor). V Chocni zastavují rychlíky spojující 

Prahu s Brnem a střední Moravou. Do stanice je zaústěna také hlavní trať do Hradce Králové a 

místní dráha do Litomyšle. Nejedná se o žádný velký železniční uzel, ale o propojení 

s nejbližším okolím. Tato skutečnost nemá vliv na bezpečnost města. Autobusová doprava má 

menší význam; několik linek jezdí například do Sloupnice, která leží mimo železnici. Choceň 

leží mimo hlavní silniční tahy, nejbližší je ve Vysokém Mýtě silnice I/35. 

     Rozložení jednotlivých prvků ve městě a charakter zástavby dává městu ráz „lázeňského 

města“, i když zde žádné lázeňství neexistuje. Tento, poklidný ráz města však dává určité 

vhodné předpoklady pro přirozený dohled nad svým okolím ze strany obyvatel města (tzv. 

přirozená sociální ochrana okolí“).  Sídlištní zástavba není rozsáhlá. Původ, složení obyvatel a 

osobní vztahy v této zástavbě eliminují vytvoření anonymního prostředí.    

 

2   Analýza kriminality města na základě statistických dat 

 

Tab. 1: Celková kriminalita za období let 2012–2017 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

205 175 174 128 116 125 

(Zdroj: autor) 

                                                           
376 BARILIK, I.N. Environmentální kriminologie. Prostředí a jeho role při páchání krinminality. Praha:Leges, 

2015, ISBN 978-807502-065-9, str. 102–123. 
377 COHEN, E. Lawrence a Marcus, FELSON. Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity 

Approach. In: American Sociological Review 44 (4). Urbana: University of Ilinois, 1979, str. 588-608. 
378 CEJP, M. Kriminologický výzkum.Praktická příručka. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, ISBN 978-80-7380-743-6, str. 

13-15. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1845
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Kol%C3%ADn_-_%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_%C5%BEelezni%C4%8Dn%C3%AD_koridor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Velk%C3%BD_Osek_-_Choce%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Choce%C5%88_-_Litomy%C5%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sloupnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_M%C3%BDto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/35
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Z přehledu vyplývá, že od roku 2012 dochází k pozvolnému poklesu trestné činnosti, přičemž 

mezi roky 2014 a 2017 lze zaznamenat skokový pokles.  

 

Grafické vyjádření kriminality 2012–2017 

 

 
Graf 1: Vývoj registrované kriminality (Zdroj: autor) 

 

Tab. 2: Celková objasněnost  OO PČR Choceň 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% 52,68% 41,71% 58,05% 64,06% 57,76% 57,6% 

počet 108 73 101 82 67 72 

(Zdroj: autor) 
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Graf 2: Grafické znázornění počtu objasněných trestných činů na OO PČR Choceň 

 
(Zdroj: autor) 

 

Graf 3: Grafické znázornění objasněnosti vyjádřené v %  

 
(Zdroj: autor) 

 

Věcná poznámka k objasněnosti: 

Ve sledovaném období velmi účinným způsobem do vývoje kriminality zasáhla novela zákona 

o odpadech č. 185/2001 Sb., a to zákonem č. 223/2015 Sb. Uvedená novela přinesla ustanovení, 
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očekávaného prospěchu z trestného činu a zvýšení rizika pro pachatele. To vše v sobě obsáhlo 

jediné krátké ustanovení uvedené v bodě 23 zákona č. 223/2015 Sb. „V § 18 odst. 5 se slovo 

„nesmí“ nahrazuje slovem „může“ a slova „v hotovosti“ se nahrazují slovy „pouze převodem 

peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele 

poštovních služeb formou poštovního poukazu“. Platnost změny nastala k 10. září 2015 a 

účinnost k 1. říjnu 2015. Tímto okamžikem skončil v analyzovaném místě jeden typ trestného 

činu. 

 

2.1 Statistický výstup vybraných typů kriminality za období let 2012–2017 

 

Tab. 3: Násilná kriminalita 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

13 10 12 9 8 6 

(Zdroj: autor) 

 

Tab. 4: Mravnostní kriminalita 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 2 0 0 1 0 

(Zdroj: autor) 

 

Tab. 5: Krádeže vloupáním  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

byty 2 1 0 2 0 1 

rod. domky 4 5 9 3 6 3 

provozovny 7 14 14 3 3 7 

ostatní 33 23 21 12 8 16 

(Zdroj: autor) 

 

Tab. 6: Krádeže 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

vozidla 3 3 1 2 0 1 

jízdní kola 5 10 6 13 8 7 

věci z aut 8 2 5 6 5 5 

součástky  1 8 4 0 0 1 

kapesní 0 3 1 1 0 1 

v objektech 15 15 16 4 5 7 

(Zdroj: autor) 

 

Tab. 7: Sprejerství 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 4 2 5 3 5 

(Zdroj: autor) 

 

Tab. 8: Majetková kriminalita celkem 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

121 114 102 58 52 56 

(Zdroj: autor) 
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Tab. 9: Drogová kriminalita 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

výroba držení pro sebe            § 

284 

0 0 0 1 1 2 

výroba a držení pro výrobu     § 

286 

0 0 0 0 0 1 

nedovolená výroba                  § 

283 

0 1 0 0 4 0 

nedovolené pěstování             § 

285 

0 0 0 0 0 0 

Ohrožení pod vlivem návykové 

ltk. 

10 6 6 7 10 15 

(Zdroj: autor) 

 

Tab. 10: Porovnání jednotlivých druhů kriminality  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

násilná 3 10 12 9 8 6 

mravnostní 2 2 0 0 1 0 

majetková 121 114 102 58 52 56 

obecná 153 138 141 90 83 86 

drogová 0 1 0 1 5 3 

hospodářská 21 9 12 15 10 15 

(Zdroj: autor) 

 

Poznámka ke statistické části: 

V průběhu času, jak jsou jednotlivé trestní věci dokončovány, může dojít k určitému malému 

posunu statistických čísel a to oběma směry. Některé věci mohou být ukončeny, se závěrem, že 

se skutek nestal, naopak zpětně může dojít k oznámení trestného činu, vyhledání nebo objasnění 

„nového“ trestného činu a to v souvislosti s jinou trestnou činností. 

 

2.2 Vyhodnocení statistické části analýzy 

Byl porovnán vývoj kriminality mezi roky 2012 až 2017. Od roku 2012 do 2016 je zjevná 

klesající tendence, přičemž relativně silný pokles byl zaznamenán mezi roky 2014 a 2015, kdy 

byla přijata novela zákona o odpadech. Z tohoto důvodu došlo k vymizení konkrétního druhu 

trestné činnosti, tedy krádeže železa, drahých kovů a zejména kabelů.  Jednalo se o právní 

opatření, které bylo svým dosahem na určitý druh kriminality poměrně zásadní. 

Po dlouhotrvajícím poklesu celkové kriminality, který byl nastartován v podstatě 

celorepublikově od roku 2011, jsou až v průběhu roku 2017 zaznamenávány na různých 

místech ČR stagnace a tendence mírného vzrůstu kriminality. Ve městě Choceň je to nárůst o 

9 skutků, což je cca 7,76%.  S ohledem na malý počet skutků není nutno považovat takovýto 

vývoj za problematický. Pokud by však trend pokračoval i v následujících letech bylo by nutné 

jej řešit. 

 

2.3 Porovnání zatíženosti kriminalitou – porovnání obvodu města Choceň s okolními 

Obvodními odděleními PČR  

Porovnání bylo provedeno zejména s obvody PČR, které mají k městu Choceň velmi blízko, 

tedy jsou zejména sousedními služebními obvody. Pro porovnání byly začleněny i obvody 

menších měst s jinou strukturou obyvatel, průmyslu apod. 
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Tab. 11: Za rok 2017 byl index kriminality zaznamenán ve stavu k datu 1. října 2017 

OO PČR 2015 2016 2017 

Choceň 82,1 77 56,4 

Vysoké Mýto 129,3 103 63,5 

Holice 139,9 114,1 78 

Ústí nad Orlicí 117 93,3 75,6 

Kostelec nad Orlicí 135,9 116,5 67,7 

Česká Třebová 110,5 121,6 85,9 

Týniště nad Orlicí 111 86 48,5 

Svitavy 131,8 120,7 99,3 

Litomyšl 112,1 101,2 73,5 

Polička 107,4 86,2 79,1 

Poznámka: přímo sousedící OO PČR jsou označeny červeně. (Zdroj: autor) 

 

Graf 4: Převod tabulky do grafického vyjádření 

 
Poznámka: použitá data do tabulky za rok 2017 jsou pouze za první  ¾ roku 2017. (Zdroj: autor) 

 

Porovnání s indexy okolních OO PČR větším měst není přímým relevantním údajem o 

kriminalitě ve městě Choceň.  Tyto údaje však nejsou bez významu. V případě, že by bylo 

zjištěno, že sousedící policejní obvod má zjevně nebo nepoměrně vyšší index kriminality, bylo 

by nutno trvale hlídat, jaká bezpečnostní opatření budou prováděna ve vedlejších obvodech. 

Mohlo by totiž dojít k místnímu přesunu kriminality do tzv. nárazníkové oblasti. 

Zatíženost kriminalitou může být vyjádřena různým způsobem.  Do současné doby je stále 

nejvíce používaným vyjádřením prosté poměrové vyjádření počtu trestných činů k počtu 

obyvatel, tedy např. počet trestných činů na 10.000 obyvatel apod. 

V souvislosti s pilotním projektem Map kriminality379 dochází k indexaci kriminality na 

základě jiných parametrů. Index vyjadřuje nejenom počet trestných činů, ale i jejich závažnost. 

To znamená, že krádež kola má nižší index než těžké ublížení na zdraví.  

 

                                                           
379 Ro rok 2019 bylo avizováno, že má dojít ze strany Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra k zahájení 

projektu Mapy kriminality II.  Do tohoto projektu bude zapojeno hl. m. Praha, Kolín, Kladno a Liberec.   
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Tab. 12: Porovnání s indexy větších měst  

OO PČR 2015 2016 2017 

Pardubice 1 369,4 274,3 208,3 

Pardubice 4 175,9 116,6 92,6 

Brno - Komárov 643,9 595,6 445,3 

Praha II. Nové 

Město  

976,9 906 542,2 

Praha I. Malá Strana 2172,2 1787,1 1388,2 

Praha I. 

Bartolomějská 
8644,3 8317,6 5636 

 Poznámka:  údaje za rok 2017 jsou k datu 30. září 2017 včetně.  Porovnání s indexy větším 

měst není relevantním údajem o kriminalitě ve městě Choceň, má pouze informativní povahu 

o jiném zatížení kriminalitou. (Zdroj: autor)  

 

2.4 Osobní šetření 

Byla provedena opakovaná osobní pozorování ve městě a to v různých časových rozmezích. 

Denní doba, noční doba, všední den, víkendy. Osobní šetření bylo zaměřeno na výskyt 

některých jevů, na zjištění některých rutinních činností, případně na odhalení potencionálně 

rizikových míst a to z více pohledů. 

Osobním šetřením a pozorováním nebylo zjištěno nic, co by nasvědčovalo o riziku 

potencionálně skrytému kriminálnímu problému v rámci prostředí města.  Existují samozřejmě 

i hrozby skryté (nezjevné). 

 

3   Riziková místa ve městě 

Kriminalita ve městě je rozložena v podstatě rovnoměrně, ve městě nejsou žádná místa, která 

by bylo možno označit jako „hot spot“. Pojmem „hot spot“ jsou označena místa definovaná 

jako „oblsati s větším než průměrným výskytem kriminálních událostí a jiných porušení 

pořádku, nebo oblasti, ve kterých je vyšší než průměrné riziko viktimizace lidí.380“  Ve městě 

existuje několik rizikovějších míst, která jsou: 

- Záměstí x Tyršovo náměstí – herny, restaurace, bary – majetková a násilná tr. činnost, 

- křížení T. G. Masaryka  x Kollárova bary, hospody – veřejný pořádek, majetková a 

násilná tr. činnost,  

- oblast okolo městského kina ul. Na Herzánce – veřejný pořádek, graffiti, 

- ulice Nábřeží – nejvyšší výskyt graffiti, 

- zámecký park mezi ulicí Pardubická a objekte nádraží – nedostatečné osvětlení, místo 

bez jakékoli formy dohledu, avšak bez registrované kriminality 

- trasa od ul. Jiráskova, přes most pro pěší přes řeku, dále ulicí Pardubická, dále přes po 

lávku pro pěší přes železnici a dále cesta k ulici Vysokomýtská, 

- ulice Pernerova – průchod do oblasti „Peliny“, 

- cesta pro pěší od ulice Hřbitovní, dále přes Třešňovku až po obec Březenice (před 

několika lety zde byl spáchán trestný čin znásilnění). Odlehlé místo mimo veškerou 

přirozenou sociální kontrolu okolí.. 

 

 

 

 

                                                           
380 ECK, J. Crime hot spopt: What They Are, Why We Have Them, and How to Map Them. In: ECK, J., CHAINEY, 

J.G., LEITNER, M., WILSON, R.E. Mapping Crime: Understanding by Hot Spots, Washington DC: U.S. 

Department of Justice, 2005, s. 2. 
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4   Kriminalita ve městě celkově za období 2014-2017 

 

Obr. 1: Kriminalita ve městě za období 2014-2017 

 
Popis: mapa vyjadřuje geografické rozložení kriminality v intravilánu města Choceň za roky 2014 až 

2017. Místo v „hledí“ s číslem 51 označuje místo služebny PČR. Statistiky sem spadají trestné činy, u 

kterých nebylo zjištěno místo spáchání, proto je zde koncentrace vysoká. Číslo ve žlutém rámečku 

uvádí počet registrovaných tr. činů na stejné adrese za uvedené roky (Zdroj: autor) 

 

Graffiti 

Samostatně popsaná problematika. Je zjevné, že problém graffiti není v rámci měst prozatím 

dostatečně řešen. Výskyt graffiti není prozatím na vysoké úrovni, jedná se však o problematiku, 

kterou bude nutno řešit v rámci prevence kriminality.  

 

Drogová problematika 

V rámci statistického výstupu, ale i v rámci osobních pozorování nebyly zaznamenány žádné 

podezřelé okolnosti, ani místa, u kterých by šlo predikovat, že by zde byl vážnější problém 

v drogové oblasti. Avšak v rámci řízených pohovorů byly zjištěny konkrétní skutečnosti, které 

směřovaly k dealerství měkkých drog, zejména marihuany.  Po důkladném vyhodnocení 

veškerých získaných informací by se mělo jednat o tzv. „nástupnický post“ po osobě, která 

prováděla tuto činnost ve Vysokém Místě, ale v současné době je ve výkonu trestu odnětí 

svobody. Informace byly předány spolehlivou cestou týmu „TOXI“ Pardubického kraje. Zde 

pouze upozorňuji, že takovéto poznatky není vhodné řešit v rámci města, ale právě pouze 

předáním informací se specializovanému oddělení (odboru) PČR.  

     V současné době je propojení mezi drogovou problematikou a majetkovou kriminalitou 

velmi silné.  Tedy stav drogové kriminality lze odvozovat i od stavu majetkové kriminality. 
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Toto tvrzení je založen na faktu, že zadržení pachatelé majetkové trestné činnosti jsou většinou 

osoby závislé na drogách. (jedná se o plošný poznatek, ne stav ve městě). 

Osobním šetřením, tedy fyzickou a osobní prohlídkou města nebylo zjištěno místo, na kterém 

by se vyskytovali použité injekční stříkačky. Nálezy v průběhu jednoho kalendářního roku byly 

pouze ojedinělé a to takto:  

- ulice Nábřeží 1x 

- řadové garáže na konci ulice Pernerova – po konci ulice dále za nádražím 2x, 

- zadní trakt ulice Dolní – cesta okolo kanálu – lavička mezi hasiči a regulací kanálu 1x. 

  

Násilná kriminalita 

Zjištěná násilná kriminalita je na přijatelné úrovni. Násilná kriminalita ve městě, zejména 

ve spojitosti se sexuálním kontextem je záležitostí jedné osoby. Běžná násilná kriminalita je 

spojena s provozem nočních podniků.  

 

Obr. 2: Geografické rozložení násilné kriminality za období 2014-2017 

 
(Zdroj: autor) 

 

Mravnostní kriminalita 

V rámci registrované kriminality se jedná o jednotlivé excesy.   

 

Vliv cizinců 

Doposud bez vážnějšího vlivu. Ve městě se však objevují první náznaky možného 

problematického chování ze strany zahraničních dělníků, kteří jsou zde ubytováni v počtu asi 

100 osob. 
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Demografické vlivy 

Z rozložení obyvatel nelze očekávat negativní vlivy spojené s dorůstáním silné generace dětí a 

mládeže na kriminalitu.  

 

Náboženství a extremismus  

Bez vlivu. 

 

4.1 Budoucí změny ve městě s možným dopadem na bezpečnost 

V prvé řadě je to přestěhování OO PČR Choceň z rohu ulic T. G. Masaryka x Dolní. Tedy 

jediná represivní bezpečnostní opustí centrum města a přestěhuje se do objektu nádraží – mimo 

hlavní dění. Změna je plánována ke konci roku 2018. 

Za druhé jde o vybudování menšího až středního nákupního centra na ulici Pardubická – zhruba 

ve výseči mezi křížením s ulicemi M. R. Štefánika a Vrchlického (přes ulici). Vybudováním 

tohoto nákupního centra dojde k podstatné změně v režimu tzv. rutinních činností v rámci 

města. To znamená, že budou více frekventované příchozí trasy do oblasti ve směru od sídliště 

a centra města a zároveň se v oblasti zvýší dopravní zatíženost, konkrétně dojde ke zvýšení 

dopravného zatížení ulice Pardubická a změní se i četnost osob přecházejících lávku pro pěší 

přes řeku ve směru od ulice Jiráskova. 

V horizontu 1–2 let by mělo dojít k ubytování dalších asi 100 zahraničních dělníků v intravilánu 

města, předpoklad původu těchto osob je z různých oblastí Rumunska. Dle současných 

zkušeností to může znamenat zvýšení rizika násilné a sexuálně motivované trestné činnosti. 

 

Dotazníkové šetření 

V měsících leden - únor 2018 bylo prováděno dotazníkové šetření, které je součástí analýzy 

kriminality ve městě Choceň. Krátké šetření bylo zaměřeno na vnímání kriminality a 

bezpečnosti ve městě občany města, na jejich názory a postoje, obecně tedy na vnímání míry 

bezpečí.  

Účastníci šetření byli náhodní občané města. Dotazník byl zveřejněn na webových stránkách 

města, kde jej bylo možno vyplnit, dotazník byl distribuován přes školská zařízení. Šetření si 

nedávalo za cíl oslovit konkrétní skupinu obyvatel nebo vybrat respondenty podle nějakého 

klíče.  Reprezentativnost respondentů podle jakéhokoli klíče nebyla cílem šetření.  Součástí 

dotazníku byly i pokyny jakým způsobem mají dotazník vyplnit. Výslovně byli upozorněni, 

aby otázky, které se vztahují k trestné činnosti, je nutno uvádět pouze ve vztahu k místu 

spáchání nebo výskytu, čímž je město Choceň. 

Pro výzkum byl využit náhodný vzorek respondentů, bez jakéhokoliv zaměřeného výběru. 

Vzorek respondentů nebyl postaven ani na základě kvótního výběru, nebyl rozdělen ani podle 

věku nebo pohlaví. Zajímavé je, že se dotazníkového šetření zúčatnilo celkem 627 respondentů, 

tedy cca 10 %  všech obyvatel města Choceň. 

 Pro účely tohoto článku jsou uvedeny výsledky a vyhodnocení pouze otázek, které se vztahují 

k vnímání bezpečí ve městě.         

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření – vybrané otázky. 

 

K otázce č. 3: Za posledních 5 let jsem se stal (-a) obětí:    
Přehled uvedených skutků  

Vloupání do vozidla 3,90 % 

Vloupání do bytu (rodinného domku) 8,10 % 

Vloupání do garáže 4,60 % 

Vloupání do obchodu, provozovny, restaurace 6,20 % 
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Krádež peněženky, osobních dokladů, mobilního telefonu (krádež na pracovišti) 9,30 % 

Krádež motorového vozidla 0,00 % 

Krádež motocyklu, krádež jízdního kola381 30,90 % 

Poškození majetku 22,40 % 

Postříkání domu (graffiti) 1,50 % 

Podvodné jednání 5,40 % 

Fyzické napadení 4,60 % 

Sexuálně motivovaný útok nebo obtěžování 1,20 % 

Domácí násilí 1,90 % 

Výběr: neuvedeno 0,00 % 

(Zdroj: autor) 

 

Respondenti si mohli vybrat z nejčastěji se vyskytujících typů trestné činnost, případně jako 

poslední možnost mohli volně uvést jiný typ trestného činu. Zde celkem 627 respondentů 

uvedlo v součtu 259 trestných činů za období posledních pěti let. Nebylo zkoumáno, zda se šlo 

o samostatné, jednotlivé trestné činy nebo zda uváděli i souběhy trestných činů. Ryze statisticky 

vychází, že respondenti se stali obětí trestné činnosti průměrně u 51,8 skutků za 1 rok v průběhu 

posledních 5-ti let, tedy v období 2013 a 2017.      

I z dotazníkového šetření vyplývá, že míra kriminality (zatíženost kriminalitou) je ve městě 

nízká, což potvrzuje výsledky statistického vyhodnocení kriminality. Výsledky naplňují i 

předpoklad, že pokud je míra kriminality nízká, pak se dá předpokládat, že bude nízká i latentní 

kriminalita. Pokud zde hovoříme o zatížení kriminalitou, pak se jedná o rozložení závažnosti 

kriminality, která je ve městě velmi dobré, což potvrdilo i toto dotazníkové šetření. Zejména 

násilná a mravnostní kriminalita je nízká a pohybuje se na úrovni ojedinělých excesů. 

  

K otázce č. 4: respondenti uváděli, zda se stali obětí trestného činu nebo nikoli 

Stal (a) jsem se obětí TČ 15,10 % 

Nestal (a) jsem se obětí TČ 84,90 % 

   (Zdroj: autor) 

 

  Podle odpovědí respondentů vychází, že kriminalita má zhruba 15% procentní dopad na 

obyvatele města v součtu za posledních 5 let. To je hodnota nízká. 

 

K otázce č. 5: respondenti měli uvést, zda skutek oznámili na Policii ČR nebo skutek 

neoznámili 

Skutek (trestný čin) jsem oznámila (a) na Policii ČR 76,50 % 

Skutek (trestný čin) jsem neoznámila (a) na Policii ČR 23,50 % 

(Zdroj: autor) 

 

Vyhodnocení této otázky do určité míry potvrzuje předpoklad, že míra latence kriminality bude 

ve městě Choceň nízká. 

 

 

                                                           
381 Respondenti do poznámky uváděli v naprosté většině případů krádež jízdního kola. 
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K otázce č. 7: respondenti se měli vyjádřit své obavy z konkrétní trestné činnosti nebo  

z nějakého typu sociálně patologického jevu  

Vloupání do bytu (rodinného domku) 23,70 % 

Z krádeže vozidla (motocyklu, jízdního kola) 14,10 % 

Násilného trestného činu 19,60 % 

Postříkání fasády (graffiti) 1,30 % 

Podvodu 3,10 % 

Přepadení 18,20 % 

Toxikomanie 6,60 % 

Bezdomovců 7,80 % 

Zahraničních dělníků 7,80 % 

Z jiného  (pouze 1 odpověď – v rámci zaokrouhlení nelze % vyjádřit) 0,00 % 

(Zdroj: autor) 

 

U této otázky mohli respondenti vést více jak 1 možnost. Celkově bylo označeno 1132 

možností. Procenta byla vypočítávána právě ze všech uvedených možností. 

Výsledky vyhodnocení této otázky koresponduje s vyhodnocením otázky č. 3. Odlišnost je 

pouze u obavy z násilného trestného činu, kdy tato obava byla uvedena asi u 1/5 všech 

odpovědí. Obdobně je tomu i u obavy z přepadení, což však koresponduje s násilným trestným 

činem.  

Obava z toxikomanie je na úrovni 6,6 % což opět napovídá tomu, že ve městě Choceň se do 

současné doby nebyl zaznamenán  závažný drogový problém, zejména ve vztahu k užívání. 

 

K otázce č. 8: Ve městě Choceň se cítím (1) / necítím (10) bezpečně. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13,90 % 19,70 % 21,90 % 9,50 % 19,70 % 4,00 % 4,40 % 4,60 % 1,60 % 0,70 % 

(Zdroj: autor) 

 

Výsledný koeficient míry bezpečí je 3,46. Nejlepší teoreticky možný výsledek by byl koeficient 

1 a nejhorší koeficient 10, obě krajní hodnoty však reálně dosáhnout nelze. Koeficient 3,46 říká, 

že pocit bezpečí je v obecné rovině vnímám kladně. Předpoklad před začátkem výzkumu byl, 

že s ohledem na nízkou zatíženost města Choceň kriminalitou se bude koeficient pohybovat 

okolo hodnoty 3, možná mírně pod hodnotou 3. Předpoklad však naplněn nebyl.      

Činnosti MÚ a ostatních složek, které se podílejí na bezpečnosti a zajištění veřejného pořádku 

v městě by měla být více popularizována, veškeré úspěchy je vhodné zveřejňovat. Pocit bezpečí 

je na takové úrovni, že je předpoklad dobré spolupráce občanů s příslušnými institucemi, že 

občané jsou ochotni se angažovat ve prospěch svého okolí a udržení nízké míry kriminality. 

Uvedená stav je nutno zachovat a jsou zde ještě určité možnosti pro vylepšení stavu.     

 

K otázce č. 12: Za nejméně bezpečné nebo za rizikové místo v Chocni považuji (uveďte 

ulici nebo konkrétní místo). 

Pořadí podle četnosti uvedených odpovědí: 

1: zámecký park, 

2: nádraží Českých drah a nejbližší okolí, 

3: tunel mezi nádražím a parkem, 
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4: městský park, 

5: park Peliny, 

6: park (parkoviště) za radnicí – směrem ke kanálu, 

7: Husova ul. - pod hřbitovem, 

8: Na Herzánce, 

9: u kina, 

10: část ulice Masarykova, 

11: obecně herny ve městě, 

12: ostatní místa uvedena pouze jednotlivě. 

Při porovnání s analýzou kriminality bylo zjištěno, že místa, která byla označena v rámci města 

za nejrizikovější, jsou místa, kde k trestné činnosti nebo k jinému typu protiprávního jednání 

nedochází. Pouze v oblasti nádraží Českých drah se dočasně vyskytují bezdomovci, kteří byli 

vykázáni z vlaku. Ulice Masarykova a oblast okolo kina jsou místa, která byla vyhodnocena 

jako desáté resp. deváté nejčastěji uváděné místo. To jsou místa, která podle geografického 

vyhodnocení výskytu kriminality vykazují registrovanou kriminalitu na nízké úrovni, vykazují 

přestupková jednání  a vyskytují se zde i další sociálně patologické jevy. Z tohoto pohledu by 

měla být obě místa uvedena v rozmezí prvého až třetího místa. 

Poznámka: respondenti označovali riziková místa, zejména na základě prostředí, kdy odlehlost 

místa a případně typ prostředí v rámci obav převažoval nad nebezpečím reálným. Riziko nebo 

nebezpečí by mělo být vyhodnocováno podle četnosti a závažnosti výskytu jevu. Tento 

parametr však u respondentů zcela jistě uplatněn nebyl a ani být nemohl.      

 

Závěr 

Výsledky dotazníkového šetření lze s ohledem na velký počet účastníků (respondentů), tedy 

627 považovat za vysoce vypovídající. Šetřením bylo ověřeno, že zatíženost kriminalitou ve 

městě je na nízké úrovni. Bylo zjištěno, že i latentní kriminalita je velmi nízká a lze 

předpokládat i příznivý poměr ve vztahu ke kriminalitě registrované.   

Vnímání pocitu bezpečí je stále v úrovni kladných postojů. Vnímání práce PČR a činnost MÚ 

Choceň v oblasti zajišťování veřejného pořádku je však již v pásu neutrálním. Důvody jsou 

uvedeny v poznámkách pod vyhodnocením otázek. Naprostá většina respondentů se domnívá, 

že zřízení obecní policie (městské) by pomohlo zvýšení úrovně bezpečnosti a veřejného 

pořádku ve městě. 

Při provedené komparaci výsledků geografické analýzy kriminality v intravilánu města Choceň 

s výsledkem vnímání pocitu bezpečí bylo zjištěno, že mezi těmito výsledky existuje velká 

disproporce.  Respondenti uvedli jako nejnebezpečnější oblast zámecký park. Zde za období let 

2014 až 2017 nebyl zaregistrován žádný trestný čin ani přestupek. Na druhém místě bylo 

uvedeno nádraží a nejbližší okolí. Zde bylo za období 2014 až 2017382 registrováno 2x náhlé 

úmrtí,  2x majetkový trestný čin (krádež), jeden drogový delikt a celkem 36 přestupků. Obdobně 

je to i dalších míst, které byly respondenty vyhodnoceny jako rizikové. V tunelu mezi nádražím 

a parkem (3 nejčastěji uvedené místo), zde bylo registrováno několik majetkových přestupků. 

Místa na pozici č. 4 a 5, tedy městský park a park Peliny je bez registrované události. Výsledky 

dotazníkového šetření nejsou v souladu ani s výčtem potencionálně rizikových míst, která vě 

městě vyšla z provedené analýzy. 

S uvedenými výsledky je v souladu i dotazníkové šetření, které bylo součástí analytické 

činnosti při tvorbě Strategie prevence kriminality pro Město Mělník na roky 2016 až 2020. 

Porovnáním výskytu kriminality a porovnáním míst, které respondenti uváděli jako rizikové, 

byly zjištěny podstatné rozdíly. Vyhodnocením zde došlo ke shodnému závěru tedy, že lidé se 

                                                           
382 Pouze pro porovnání: v oblasti vlakového nádraží Ostrava – hlavní nádraží  bylo pouze za rok 2018 registrováno 

1075 trestných činů. 
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bojí spíš míst, která vykazují určité charakteristiky prostředí, přičemž tyto charakteristiky jsou 

lidmi vnímány negativně.  
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SYNTÉZA A CHIRÁLNE SEPARÁCIE KLEFEDRÓNU A JEHO 

PREDPOKLADANÉHO METABOLITU 

 
MARTIN PAŠKAN, MICHAL KOHOUT 

 

Abstrakt 

Klefedrón (Clephedrone) patrí medzi nové psychoaktívne substancie (NPS – new psychoactive 

substances) zo skupiny syntetických katinónov. Tieto látky sú odvodené od prírodného 

psychostimulantu (S)-katinónu, ktorý obsahujú listy rastliny kata jedlá (Catha Edulis). Syntetické 

deriváty sú rôzne substituované tak, aby nespadali do aktuálnej legislatívy. Spravidla sú tieto látky 

predávané na internete ako dočasne legálna alternatíva tradičných                                    drog ako 

sú kokaín, extáza, alebo amfetamín. Klefedrón sa na európskom trhu s drogami objavil v roku 

2014 a od tej doby bol zadržaný v 15 krajinách EÚ. Podobne ako u väčšiny nových 

psychoaktívnych substancií chýbajú pre klefedrón základné informácie o jeho toxicite, či 

metabolizme. Vzhľadom k tomu, že sa syntetické katinóny pripravujú ako racemáty, je dôležité 

tento fakt zohľadniť pri štúdiu ich vlastností. Cieľom tejto štúdie je syntéza klefedrónu a jeho 

formálneho metabolitu, charakterizácia týchto látok a ich chirálne separácie.  

 

Kľúčové slová 

Nové psychoaktívne substancie, syntetické katinóny, biologická aktivita, enantiomér, chirálne 

separácie 

 

Abstract 

Clephedrone is one of the new psychoactive substances (NPS) from the group of synthetic 

cathinones. These substances are derived from the natural psychostimulant (S)-cathinone, 

which contains leaves of Catha Edulis. The synthetic derivatives are variously substituted,           

so they do not fall under current legislation. Mostly, these substances are sold on the Internet 

as a legal alternative to traditional drugs such as cocaine, ecstasy or amphetamine. Clephedrone 

appeared on the European drug market in 2014 and since then it has been seized in 15 countries. 

Like most new psychoactive substances, for clephedrone there is missing information about its 

toxicity or metabolism. Since synthetic cathinones are prepared as racemates, it is important to 

take this fact into account in their study. The aim of this study is to find a suitable synthetic 

pathway to clephedrone and its formal metabolite, characterize these compounds and perform 

their chiral separations. 

 

Key words 

New psychoactive substances, synthetic cathinones, biological activity, enantiomers, chiral 

separation 

 

Úvod 

Nové syntetické drogy (new synthetic drugs), boli definované ako látky, ktoré majú minimálnu 

terapeutickú hodnotu a ktoré neboli zaradené do zoznamu dohovore Organizácie Spojených 

Národov (OSN)  v roku 1971 o psychotropných látkach. V roku 2005 došlo k dohode v Rade 

Európskej Únie, kedy sa vytvoril komplexnejší a lepší systém monitorovania nových 

psychoaktívnych látok. Definícia týchto látok znie: „Narkotické, alebo psychotropné látky, ktoré 

neboli zapísané do zoznamu z roku 1961 alebo 1971, ale ktoré môžu predstavovať hrozbu pre 

verejné zdravie porovnateľne s látkami už zakázanými“. Väčšina z týchto látok bola 

zosyntetizovaná už dávno predtým, ale až teraz začali byť zneužívané pre svoje vlastnosti. Iný 

výraz, pod ktorým sa tieto látky predávajú na internete môže byť: research chemicals (výskumné 

chemikálie), plant food (hnojivo pre rastliny), alebo bath salts (soľ do kúpeľa)1. 
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Jednou z významných skupín nových syntetických drog sú katinóny. Prírodný (S)-katinón                 

sa nachádza v listoch rastliny Catha Edulis, slovenským prekladom kata jedlá. Táto rastlina 

bola objavená v 18. storočí, botanikom Peterom Forskalom v Jemene2. Pre svoje stimulačné 

účinky sa tradične využíva v krajinách blízkeho východu a Arabskom polo-ostrove3.                            

Čím je rastlina staršia, dochádza tým k značnej enzymatickej degradácii katinónu na katín 

a norefedrín, čo sú takmer neaktívne metabolity4. Preto sa mladé listy tejto rastliny musia 

konzumovať čo najskôr po ich zbere, aby sa dosiahlo požadovaného účinku. Obsah katinónu              

sa môže líšiť, v závislosti od krajiny a podnebia, v ktorom je rastlina pestovaná5. Relatívne 

vysoký obsah katinónu si listy zachovávajú aj po ich vysušení, čím sa výrazne predlžuje doba 

použitia tejto prírodnej drogy6. 

Niektoré svetové krajiny majú katinón definovaný, ako nelegálnu látku a preto nie je legálne 

ani pestovanie rastliny Kata Jedlá. Problémom je to hlavne v krajinách, kde pestovanie tejto 

rastliny je pre niektorých obyvateľov živobytím. V Európskych krajinách, konkrétne v Írsku, 

Francúzsku, Nemecku či Škandinávii je katinón klasifikovaný, ako zakázaná látka7. Zatiaľ              

čo v krajinách, ako napríklad Holandsko, alebo Veľká Británia sú tieto látky definované,               

ako zelenina a preto je legálne aj ich pestovanie a aj ich užívanie8.   

Syntetické katinóny, taktiež známe pod predajným názvom “bath salts”, sa v posledných 

rokoch objavujú ako populárna alternatíva k iným už zakázaným drogám, ako napríklad kokaín, 

amfetamín, či extáza. Dôvodom sú ich psychostimulačné a empatogénne účinky na ľudský 

organizmus. Základnou stavebnou jednotkou týchto látok je katinón (1), ktorý je substituovaný 

na rôznych miestach molekuly, čím vznikajú nové deriváty týchto látok. Na Obrázku č. 1, 

môžeme vidieť štruktúrny vzorec samotného katinónu (ak sú všetky substituenty R1-4 = H), ako 

aj jednotlivé miesta v molekule, v ktorých keď nahradíme vodík iným substituentom získame 

veľké množstvo derivátov syntetických katinónov9. Všetky tieto ,,katinóny“ môžeme 

považovať, za deriváty fenetylamínov s β-ketoskupinou na bočnom reťazci10. 

 
Obr. 1: Štruktúrny vzorec (S)-katinónu a všeobecnej štruktúry katinónu s možnými miestami 

substitúcie. (Zdroj: autor) 

 

Tab. 1: Názvy a možnosti substitúcie v rôznych polohách derivátov katinónu 

Názov R1
 R2

 R3
 R4 

katinón H H - H 

metkatinón H CH3 - H 

metamfepramón CH3 CH3 - H 

dietylpropión C2H5 C2H5 - H 

mefedrón H CH3 CH3 H 

clefedrón H CH3 Cl H 

brefedrón H CH3 Br H 

chlórkatinón H H Cl H 

brómkatinón H H Br H 

metylón H CH3 3,4-metyléndioxy H 

(Zdroj: autor) 
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Pri derivátoch katinónu môžeme spomenúť N-alkyláciu na miestach R1
 a/alebo R2,                            

buď metylovými alebo etylovými skupinami, čo vedie k vzniku N-alkylovaných derivátov 

katinónu. N-metylácia R1, alebo R2 poskytuje metkatinón a ďalšia metylácia v para polohe 

benzénového kruhu R3 poskytuje mefedrón. Ak spravíme N-metyláciu v polohách R1 a R2 naraz 

dostaneme metamfepramón a ak spravíme N-etyláciu získame dietylpropión. Najrozšírenejšou 

je však substitúcia halogénom v para polohe benzénového kruhu (R3). Zástupcami sú napríklad 

clefedrón alebo brefedrón, ktoré majú okrem halogénu v para polohe aj metylovú skupinu 

v polohe R2. Ak však nahradíme túto metylovú skupinu vodíkom, dostaneme demetylované 

deriváty týchto látok. Ďalšou možnosťou substitúcie aromatického kruhu (R3) je zavedenie 3,4-

metyléndioxy skupiny a metylovej skupiny do polohy R2 za tvorby metylónu.  

Po užití katinónu dochádza k zvýšeniu ostražitosti, nástup eufórie, alebo zvýšenému 

senzorickému vnímaniu. Čo sa týka vedľajších účinkov ide o zvýšenú frekvenciu dýchania, 

zvýšenú srdcovú frekvenciu a krvný tlak. Sú to účinky veľmi podobné účinkom amfetamínu. 

Pri chronickom požívaní drogy vo forme žuvania listov, sa v niekoľkých prípadoch dokonca 

prejavili aj psychiatrické symptómy – psychózy – ktoré viedli až k depresiám13-15. Syntetické 

deriváty katinónov, majú zmiešané účinky rôznych typov drog. Napríklad mefedrón                             

má psychostimulačné účinky, ktoré sú typické pre amfetamín, ale má aj halucinogénne účinky 

podobné extáze. Mnohé z účinkov na ľudský organizmus, ktoré nastávajú po požití mefedrónu 

sa dajú pozorovať aj po požití prírodného katinónu. Účinky sú napríklad eufória, pocit 

neobmedzenej energie, alebo absolútna strata pojmu o čase16. Takisto má aj vedľajšie účinky 

ako je napríklad nespavosť, alebo triaška17. Podľa vyjadrení ľudí, ktorý užili mefedrón,                          

sa viac ako polovica priznala, že pociťovala silné vedľajšie účinky, ktoré boli spojené s náhlymi 

respiračnými a srdcovými ťažkosťami18. Čo sa týka závislosti na týchto látkach,                                     

tak viac ako 80% užívateľov má abstinenčné príznaky19. V súčasnosti však neexistujú žiadne 

odborné štúdie, ktoré by toto tvrdenie preukázali. Ide väčšinou o internetové príspevky ľudí 

závislých na týchto látkach.  

Katinóny ako také nemajú iba negatívne účinky na ľudský organizmus a nemusíme                                

ich vždy klasifikovať ako látky omamné. Práve naopak. Jedným z cieľov štúdie nových 

psychoaktívnych substancií, je aj ich potenciálne využitie ako liečiva.  

Samotné listy rastliny Catha Edulis sa kedysi používali pri liečbe kašľa. Účinok látok 

obsiahnutých v listoch je taký, že uvoľňujú hladké svalstvo a tým pomáhajú pri liečbe. Žuvanie 

týchto listov bolo tiež spájané s tým, že potláčajú chuť do jedla. Taktiež sa kedysi katinóny 

využívali, ako „zlepšovač“ spánku, čo bolo ilustrované aj na klinických experimentoch20-23.  

Ďalšími vlastnosťami týchto látok sú antidepresívne účinky. Napríklad metkatinón sa využíval 

ako antidepresívum v ZZSR v 30. rokoch24. Napríklad metylón bol pôvodne patentovaný ako 

antidepresívum, no nebol vyvinutý na tento účel. Bupropión, čo je príbuzná zlúčenina týmto 

látkam, bol uvedený na trh v roku 1985 v USA ako antidepresívum. Taktiež boli vyvinuté rôzne 

deriváty metkatinónu  a bupropiónu, ktorým boli preukázané antidepresívne vlastnosti, v 

testoch na potkanoch. Samotný bupropión sa predáva pod obchodným názvom Zyban, ako 

pomoc, pri odvykaní od fajčenia, ale aj ako liek proti závislosti na kokaíne a metamfetamíne. 

V poslednej dobe existuje veľké množstvo analógov bupropiónu. Ide hlavne o štrukturálnu 

zmenu, ktorá spôsobuje selektívnejšie blokovanie dopamínového transportéra. Štruktúrne ide 

o predĺženie jedného z postranných uhlíkových reťazcov vychádzajúcich z terminálneho 

dusíka. Takže štúdium a vývoj analógov bupropiónu sa realizuje s cieľom vytvoriť účinnejšie 

lieky na liečbu závislosti na nikotíne, kokaíne,                      či metamfetamíne25. 

Ako už bolo vyššie spomenuté, prírodný katinón je enantiomérne čistá látka s absolútnou 

konfiguráciou (S). Syntetické katinóny sú však, s ohľadom na náročnosť enantioselektívnej 

syntézy, pripravované takmer výlučne ako racemické zmesi, tj. oba enantioméry sú prítomné 

v pomere 1:1. Aj keď majú enantioméry rovnaké fyzikálne a chemické vlastnosti, líšia sa 
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usporiadaním v 3D priestore (sú chirálne). Z toho dôvodu môžu pôsobiť v chirálnom prostredí 

živého organizmu značne odlišným spôsobom28. 

Odlišné účinky enantiomérov na ľudský organizmus začali byť dôkladne študované až po 

prepuknutí tzv. konterganovej aféry (účinná látka thalidomid) v 60. rokoch 20. storočia. 

Thalidomid bol doporučovaný ako mierne sedatívum a antimetikum tehotným ženám. Zatiaľ 

čo (R)-(+)-thalidomid je zodpovedný za sedatívne účinky, (S)-(-)-thalidomid ich nemá 

a namiesto toho je silným teratogénom. Liečivo však bolo podávané ako racemát a enantioméry 

sú naviac v tele konvertovateľné jeden na druhý28. Odhaduje sa, že kvôli tejto rozdielnosti 

v účinku sa narodilo približne 10 000 hendikepovaných detí. 

Pri bežne používaných liečivách takto dramaticky rozdielne účinky enantiomérov spravidla 

nenájdeme. Je však časté, že jeden z enantiomérov má požadovaný účinok, zatiaľ čo druhému 

biologická aktivita chýba (ibuprofén). Pri niektorých liečivách je jeden z enantiomérov účinný, 

zatiaľ čo druhý môže mať vedľajšie účinky na psychiku (antimalarikum mefloquine)29. 

V súčasnej dobe sa ukazuje, že podobná situácia zrejme nastáva pri starších druhov liečivých 

prípravkov a ďalších substancií, ktoré sú zneužívané ako rekreačné drogy30. To vedie 

k súčasnému zvýšeniu záujmu o nové syntetické drogy a predovšetkým ich enantioméry31.  

 

Experimentálna časť 

Priebeh chemických reakcií bol sledovaný pomocou tenkovrstvovej chromatografie                              

na sklenených doštičkách s nanesenou vrstvou silikagélu za použitia vhodných eluentov. 

K detekcii sme používali UV žiarenie o vlnovej dĺžke λ = 254 nm. Pre čistenie produktov 

stĺpcovú chromatografiu. Použité rozpúšťadlá a chemikálie sú komerčne dostupné. 

Pre chirálne separácie sme používali prístroj Agilent 1100 Series, ktorý sa skladá z police                     

na rozpúšťadlá, degasseru, pumpy, autosampleru. Analytická kolóna YMC HPLC Column 

ChiralArt Amylose-SA. Prietok 1 ml/min, teplotu 23 °C, nástrek 10 µl a čas experimentu 25 

minút a detekciu pri λ = 254 nm. Mobilné fázy použité pre meranie: 

MF1 = hexán/propán-2-ol 95/5 + 0,1% DEA,  

MF 2 = hexán/propán-2-ol 90/10 + 0,1% DEA, 

MF 3 = hexán/propán-2-ol 85/15 + 0,1% DEA,  

MF 4 = heptán/propán-2-ol 95/5 + 0,1% DEA,  

MF 5 = heptán/propán-2-ol 90/10 + 0,1% DEA, 

MF 6 = heptán/propán-2-ol 85/15 + 0,1% DEA,  

MF 7 = hexán/etanol 90/10 + 0,1% DEA,  

MF 8 = hexán/etanol 80/20 + 0,1% DEA,  

MF 9 = heptán/etanol 90/10 + 0,1% DEA  

MF 10 = heptán/etanol 80/20 + 0,1% DEA.  

Mŕtve časy sme pre každú mobilnú fázu merali pomocou nástreku nezadržovaného solventu 

(toluén). Pre charakterizáciu separácií sme použili hlavné chromatografické parametre, ktorými                        

sú retenčný faktor, koeficient selektivity, počet teoretických priehradiek a rozlíšenie. Všetky 

hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1 pre analyt clefedrón a v tabuľke č. 2 pre analyt chlórkatinón. 

 Retenčný faktor (k) – je to bezrozmerový parameter, ktorý je charakteristický                

pre každý analyt a závisí na podmienkach separácie (hlavne na teplote a rozpúšťadle). 

Vyjadruje mieru sily väzby analytu na stacionárnu fázu. Čím je táto hodnota vyššia,     

tým je interakcia silnejšia. Vypočíta sa podľa vzorca: 

𝑘 =
𝑡𝑟−𝑡0

𝑡0
, 

kde tr je retenčný čas analytu a t0 je mŕtvy čas, tj. retenčný čas nezadržovanej zložky. 

 Koeficient selektivity (α) – inak nazývaný separačný faktor, je definovaný ako pomer 

dvoch retenčných faktrov 

𝛼 =
𝑘2

𝑘1
, 
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ktorý charakterizuje vzájomnú retenciu enantiomérov vzorky. Ak je koeficient 

selektivity vyšší ako 1, tak dochádza k separácii. 

 Počet teoretických priehradiek (N) – je to bezrozmerová veličina, ktorá vyjadruje 

účinnosť chromatografickej kolóny. Vypočíta sa podľa nasledujúcej rovnice: 

𝑁 = 5,54 × (
𝑡𝑟

𝑤1/2
)
2

, 

kde tr je retenčný čas a w1/2 je šírka píku v polovici jeho výšky. 

 Rozlíšenie (R) – je definované vzťahom: 

𝑅 =
√𝑁𝑝𝑟

4
×

𝛼−1

𝛼
×

𝑘2

1+𝑘𝑝𝑟
, 

kde Npr je priemer počtu teoretických priehradiek spočítané pre dané analyty a kpr                   

je priemer retenčných faktorov pre dané analyty. Táto veličina vyjadruje kvalitu 

separácie a je závislá na účinnosti, selektivite a retencii analytov. Čím je vyšší počet 

teoretických priehradiek, tým je vyššie aj rozlíšenie.27 

 

Výsledky a diskusia 

Syntéza 

Ako už bolo spomenuté v úvode, zamerali sme sa na syntézu klefedrónu (Schéma č. 1) a jeho 

formálneho metabolitu chlórkatinónu (Schéma č. 2).  

Syntézu sme začali Friedel-Craftsovou acyláciou chlórbenzénu (2) s propionyl chloridom (3) 

do polohy 4 voči atómu chlóru. Ako katalyzátor pre túto reakciu sme použili chlorid hlinitý. 

Reakcia prebieha v podstate regioselektívne a vzniknutý 1-(4-chlórfenyl)-propán-1-ón (4)                   

je aj komerčne dostupný, keďže nie je kontrolovanou látkou. Ketón (4) bol následne brómovaný 

do α-polohy voči karbonylovej skupine. Túto reakciu môžeme robiť niekoľkými rôznymi 

spôsobmi. Najjednoduchšia a najlacnejšia metóda je priama reakcia s brómom v prostredí 

kyseliny octovej. V našom prípade však táto reakcia prebiehala vo veľmi nízkych výťažkoch 

a preto sme použili bromid meďnatý v etylacetáte za vzniku 1-(4-chlórfenyl)-2-brómpropán-1-

ónu (5). Pre syntézu klefedrónu (6) nám ostávala posledná reakcia a to reakcia s metylamínom. 

Na túto reakciu sme použili metylamín v prostredí tetrahydrofuránu. 

 
Schéma 1: Syntéza klefedrónu (6) 

Na syntézu derivátu klefedrónu, chlórkatinónu, sme ako východiskovú komponentu použili                

1-(4-chlórfenyl)-2-brómpropán-1-ón (5), ktorej syntézu sme demonštrovali vyššie. Výmena 

brómu za azidovú skupinu v α-polohe karbonylovej skupiny, bola robená reakciou s azidom 

sodným v suchom acetóne za tvorby 1-(4-chlórfenyl)-2-azidopropán-1-ón (6). Tu je treba 
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podotknúť, že azid sodný je látka, ktorá sa radí medzi jedy a je to látka, ktorá je kontrolovaná. 

Poslednou reakciou je redukcia azidovej skupiny na aminoskupinu. Vzhľadom k vysokej 

reaktivite tejto molekuly, ktorá ľahko dimeruje, sme túto látku museli stabilizovať vo forme 

hydrochloridu. Na redukciu sme použili vodík na palládiovom katalyzátore v absolutizovanom 

metanole za tvorby 1-(4-chlórfenyl)-2-brómpropán-1-ónu (7).  

 
Schéma 2: Syntéza chlórkatinónu (7) 

 

Chirálne separácie 

Pri oboch syntézach je naším produktom látka, ktorá v molekule obsahuje chirálny uhlík (ozn. 

*). To, že molekula obsahuje chirálny uhlík v molekule znamená, že sa môže vyskytovať vo 

forme dvoch enantiomérov – (R), alebo (S) – alebo vo forme racemátu – zmes R 

a S enantiomérov v pomere 1:1. Na rozdelenie týchto dvoch enantimérov sme použili metódu 

chirálnej separácie pomocou HPLC. Je to metóda, ktorá používa chirálne stacionárne fáze, pri 

ktorých nami skúmaná látka – analyt – interaguje s chirálnym selektorom upevneným na 

silikagél. Jednotlivé enantioméry interagujú rôznou silou za tvorby prechodných komplexov, 

čo sa prejavuje na ich retenčných časoch. Výhodou je možnosť izolácie enantiomérov a určenie 

pomerového zastúpenia jednotlivých enantiomérov26. 

Ako môžeme vidieť na priložených chromatogramoch (Obr. č. 2 a 3), tak retenčný čas sa líši 

vzhľadom na použité rozpúšťadlo. Taktiež si môžeme všimnúť trend, že retenčný                                 

čas pre jednotlivé vzorky sa skracuje so zvyšujúcou sa polaritou rozpúšťadla. V každom 

chromatograme sú dvojice píkov usporiadané tak, že píky s vyššou hodnotou retenčného času 

odpovedajú analytu chlórkatinón  a s nižšou hodnotou retenčného času analytu clefedrón. Tento 

rozdiel je spôsobený prítomnosťou metylovej skupiny na atóme dusíku. Retenčné časy pre 

vzorky chlórkatinónu sú pre každé rozpúšťadlo vyššie, ako pre vzorky clefedrónu a to aj pre 

mobilnú fázu heptnového aj hexánového typu. Je zrejmé, že prítomnosť metylovej skupiny na 

atóme dusíku (klefedrón) mierne zvyšuje lipofilitu látky, čím sa zvyšuje jej rozpustnosť 

v mobilnej fáze a znižuje miera interakcie so stacionárnou fázou. Taktiež môžeme pozorovať, 

že retenčné časy pre oba analyty sú kratšie pre mobilné fázy heptánového typu s menším 

pomerom propán-2-olu 95/5, čo je zrejme spôsobené mierne vyššou solvatačnou silou heptánu. 

Tento efekt klesá s rastúcim podielom alkoholu v mobilnej fáze no pri pomere 85/15 je tento 

rozdiel minimálny.  
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Obr. 2: Chromatogramy pre jednotlivé heptánové mobilné fáze: MP4 = zelená; MP5 = hnedá; 

MP6 = modrá (Zdroj: autor) 

 

 
Obr. 3: Chromatogramy pre jednotlivé hexánové mobilné fázy: MP1 = zelená; MP2 = hnedá; 

MP3 = modrá (Zdroj: autor) 

 

Ďalším typom mobilnej fáze bola opäť heptánová a hexánová s prídavkom etanolu. Výsledky 

chiránych seprácií sú prezentované iba pre analyt chlórkatinón a to z toho dôvodu, že analyt 

klefedrón sa nám v týchto mobilných fázach nepodarilo rozdeliť. Z chromatogramov                            

na Obrázku č. 5 vyplýva, že analyt v menej polárnej mobilnej fáze vykazuje opäť vyššie 

retenčné časy.  
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Obr. 4: Chromatogramy pre chlórkatinón v mobilnej fáze MP7 = tmavozelená; MP8 = 

bledozelená; MP9 = tmavohnedá; MP10 = svetlohnedá (Zdroj: autor) 

 

Hodnoty retenčných časov uvedené v tabuľkách č. 1 a 2 v prílohe majú klesajúci charakter                     

pre zvyšujúcu sa polaritu použitej mobilnej fáze. Platí to aj pre mobilné fázy heptánového                       

aj hexánového typu s použitím propán-2-olu aj etanolu. Teda so zvyšujúcim sa obsahom 

alkoholovej zložky mobilnej fáze klesá hodnota retenčného času. Ako už bolo spomenuté, 

hodnota koeficientu selektivity pre všetky mobilné fáze vykazuje hodnotu vyššiu                                  

ako 1 čo znamená, že vo všetkých mobilných fázach dochádza k účinnej separácii 

enantiomérov. Taktiež hodnoty rozlíšenia separácie majú vo väčšine prípadov klesajúci 

charakter, čo znamená, že zvyšovaním obsahu alkoholovej zložky mobilnej fáze sa nezmenšuje 

len hodnota retenčného času ale aj vzájomná vzdialenosť píkov jednotlivých enantiomérov.   

Dôvodom separácie týchto látok, je ziťovanie ich biologickej aktivity. To znamená,                                 

že ak budeme zisťovať biologickú aktivitu in vitro  je vhodné študovať účinok, či už racemickej 

zmesi, ale aj jednotlivých enantiomérov. To všetko z toho dôvodu, že môžeme zistiť, že účinok 

na živý organizmus má napríklad iba enantiomér S a naproti tomu enantiomér R nevykazuje 

žiadnu biologickú aktivitu. Túto skutočnosť však nemožno zistiť z analýzy racemickej zmesy, 

keďže pri týchto látkach je pomer 50/50, čo znamená, že látka ktorá bude vykazovať biologickú 

aktivitu je obsiahnutá v tejto zmesi a teda sa celá zmes bude javiť, ako biologicky aktívna. 

 

Záver 

Cieľom tejto práce bola syntéza novej syntetickej drogy klefedrón a jej formálneho metabolitu 

chlórkatinónu a uskutočniť chirálne separácie týchto racemických produktov. Vypracovali                  

sme syntetickú cestu na prípravu oboch týchto látok. Taktiež sme pomocou chirálnych separácii 

na analytickej kolóne našli optimálnu mobilnú fázu pre prípadné separácie vo väčšom 

množstve. Pre klefedrón mobilnú fázu hexán/propán-2-ol + 0,1% DEA a pre chlórkatinón 

mobilnú fázu hexán/etanol + 0,1% DEA. Tieto mobilné fázy poskytujú pre separácie najlepší 

separačný faktor a výhodou je taktiež nízka cena spotrebovaných rozpúšťadiel. 
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Prílohy 

Tab. 2: Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt pre analyt klefedrón  

MOBILN

Á FÁZA 

tr1 

(min) 

tr2 

(min) 

w1 

(min) 

w2 

(min) 
k1 k2 α R N1 N2 

MP1 7.21 7.95 0.26 0.28 1.03 1.23 1.20 1.55 4264 4527 

MP2 6.32 6.83 0.24 0.27 0.78 0.93 1.18 1.06 3914 3620 

MP3 5.38 5.72 0.20 0.23 0.53 0.63 1.18 0.78 3925 3479 

MP4 6.44 7.04 0.27 0.30 0.82 0.99 1.21 1.11 3148 2957 

MP5 5.73 6.16 0.21 0.28 0.64 0.76 1.19 0.91 4296 2647 

MP6 5.44 5.80 0.23 0.27 0.55 0.65 1.19 0.70 3022 2539 

(Zdroj: autor) 

 

Tab. 3: Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt pre analyt chlórkatinón 

MOBILN

Á FÁZA 

tr1 

(min) 

tr2 

(min) 

w1 

(min) 

w2 

(min) 
k1 k2 α R N1 N2 

MP1 16.59 17.36 0.41 0.47 3.67 3.88 1.06 

1.4

3 9200 7606 

MP2 11.96 12.94 0.32 0.38 2.38 2.65 1.12 

2.0

4 7825 6496 

MP3 8.88 9.49 0.29 0.32 1.52 1.70 1.11 

1.2

7 5032 4820 

MP7 
12.52 14.68 0.32 0.35 2.51 3.12 1.24 

4.5

4 8656 9516 

MP8 
9.01 10.22 0.29 0.29 1.56 1.90 1.22 

2.6

2 5482 6827 

MP4 12.56 13.65 0.38 0.38 2.55 2.86 1.12 

2.1

0 5991 7174 

MP5 9.58 10.14 0.28 0.31 1.74 1.90 1.09 

1.2

6 6515 5810 

MP6 8.47 9.16 0.26 0.29 1.41 1.60 1.14 

1.5

5 5723 5473 

MP9 13.66 15.75 0.36 0.38 2.87 3.46 1.21 

4.1

1 7883 9310 

MP10 8.73 9.78 0.30 0.34 1.41 1.70 1.21 

2.0

2 4571 4721 

(Zdroj: autor) 
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DIGITÁLNÍ SVĚT A DOKAZOVÁNÍ OBSAHU ELEKTRONICKÝCH 

DOKUMENTŮ 

 
VIKTOR PORADA, EDUARD BRUNA 

 

Abstrakt 
Příspěvek pojednává o problémech s poznáním a prokázáním, resp. dokázáním dějů, které v 

digitálním světě probíhají. Tato otázka zajímá jak teoretiky – filosofy a matematiky, tak 

praktiky – konstruktéry a návrháře. Ale možná ještě významnější se dnes stává pro kriminalisty 

při forenzní analýze počítačových systémů a sítí, jakož i digitálních nosičů dat z hlediska 

dokazování jejich obsahu. 

Nejčastější formou forenzního zkoumání elektronických dokumentů nacházejících se 

v prostředcích ICT jsou digitální dokumenty ve statické formě, které byly opatřeny nebo 

zajištěny orgány činnými v trestním řízení. Pokud nebyly již při svém vytvoření doplněny 

nástroji pro zajištění věrohodnosti původu dokumentu, neporušitelnosti jeho obsahu a zakotvení 

existence dokumentu v čase, je obtížné až nemožné prokázat nebo vyvrátit tvrzení, které se 

k takovým dokumentům vztahují.  

 

Klíčová slova 
digitální svět; kyberprostor; forenzní analýza; forenzní zkoumání počítačových systémů a sítí; 

elektronické dokumenty; dokazování 

 

Abstract 
This paper deals with the problems of knowledge and proof, respectively. by proving processes 

that take place in the digital world. This question interests as theorists - philosophers and 

mathematicians and practitioners - engineers and designers. But perhaps even more important 

today to become criminalists in forensic analysis of computer systems and networks, and digital 

data carriers in terms of evidence of their contents.  

The most common form of the forensic examination of electronic documents located in the ICT 

resources are digital documents in a static form, which were provided or guaranteed by the 

criminal justice proceedings. If you were not already in their creation added tools to ensure 

authenticity of origin of the document, its contents intact and anchoring existence of the 

document in time, it is difficult if not impossible to prove or disprove the claim to refer to such 

documents.  

 

Key words 
digital world, cyberspace, forensic analysis, forensic examination of computer systems and 

networks; electronic documents; evidence 

 

1 Digitální svět 

Druhá polovina minulého století a zejména pak počátek století tohoto jsou svědky, jak se stále 

více našich aktivit odehrává v tzv. virtuálním prostředí, na Internetu. Někdy vědomě, někdy 

nevědomě. Ale není to pouze svět Internetu, který vytváří kyberprostor, a není to jen 

kyberprostor, který tvoří digitální svět okolo nás. A už vůbec to není (pouze) informační 

společnost, jakkoliv jde o termín, především politiky značně užívaný. 

Digitální svět je tvořen jedničkami a nulami, tedy nejjednodušším zobrazením informace, 

nacházejících se na různých nosičích a v různých systémech.  
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Tento svět se dnes nachází všude okolo nás – a v případě např. lékařských přístrojů i v nás 

(kardiostimulátor383). Někdy se jedná o autonomní systémy (elektronika v automobilu) 

pracující prakticky bez interakce s člověkem, někdy o informační systémy v klasickém slova 

smyslu, sloužící pro sběr, zpracování, ukládání, vyhledávání a šíření informací, jehož prvky 

jsou informační a komunikační technologie, data a lidé. Cílem informačního systému je 

efektivní podpora informačních a rozhodovacích procesů.384 V momentě, kdy jsou jednotlivé 

prvky informačních systémů nebo informační systémy jako takové propojovány 

prostřednictvím Internetu (obecně ale jakýmkoliv způsobem), můžeme hovořit o kyberprostoru.  

Internet se nevnímá jako podmnožina kyberprostoru ani naopak, spíše jsou pojímány jako dvě 

množiny, které se částečně překrývají; „Internet“ se tu vztahuje především k obecnějším a 

techničtějším aspektům, „kyberprostor“ či „virtuální prostor“ je – mimo parafráze, kde se 

ponechává výraz užitý příslušným autorem – interpretačním pojmem užívaným tam, kde není 

předmětem zájmu síť propojených počítačů (typ média), nýbrž síť sociálních vztahů a vztahů k 

samotnému Internetu, přesněji řečeno jeho specifickým částem.385 

Ve všech těchto součástech, tvořících digitální svět, dochází ke vzniku, zpracování, sdělování 

a příjmu informací. Vzhledem ke složitosti tohoto typu světa a rychlosti procesů, v něm 

probíhajícím, je otázkou, zda vůbec a nakolik je tento svět poznatelný a zda můžeme získané 

poznatky interpretovat. 

 

2 Poznání v digitálním světě 

Říká se, že poznání znamená proces nabývání znalostí o reálném světě (poznávání), jehož 

výsledkem je snížení entropie, tedy získání nějakého poznatku. Poznání není emotivní či 

subjektivní, ale objektivní, jako výsledek spolehlivého, důvěryhodného a ověřitelného 

poznávacího procesu. Rozporuplnost toho konstatování, viz např.386 

Jinou otázkou ovšem je, zda a jak je schopen člověk o svých poznatcích vypovídat, tj. zda 

objektivní fakta nebudou zatížena osobním vnitropsychickým kognitivním modelem 

referujícího (a následně stejným modelem, či můžeme říci osobností) příjemce sdělení. Při 

komunikaci lidé totiž jednají a reagují subjektivně – na základě současné situace a také na 

základě své minulosti, dřívějších zkušeností, postojů, kulturních návyků a spousty s tím 

spojených činitelů. Z toho vyplývá, že akce a reakce při komunikaci jsou určovány nejen tím, 

co bylo řečeno, ale i způsobem, jak si zúčastněná osoba vykládá to, co bylo řečeno. Díky tomu 

si dva lidé naslouchající témuž sdělení mohou často vyložit jeho význam velmi odlišně. Ačkoli 

slova a gesta jsou stejná, každý z nich si je vykládá odlišně z prostého důvodu, že každý člověk 

je jiný a má i jiné zkušenosti.387  

Informace je poznatek týkající se jakýchkoliv objektů, např. fakt, událostí, věcí, procesů nebo 

myšlenek, včetně pojmů, který má v daném kontextu specifický význam.388 V případě 

mezilidské komunikace je ovlivněna výše uvedeným osobními faktory a vlivy. V případě 

strojové komunikace prostřednictvím kanálu, spojujícího zdroj a přijímač informací může mít 

                                                           
383 Viz např. TEJKL, J. Mikrosenzory a mikrosystémy v medicíně. Kardiostimulátory. Zdroj: 

jaromir.tejkl.sweb.cz/kardiostim/clanek.pdf. 
384 MATES, V., SMEJKAL, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 2. vydání. 

Praha: Leges, 2012, s. 21. 
385 ZBÍRAL, D. Náboženství a internet. Zdroj: www.david-zbiral.cz/nabinternet.pdf. 
386 ZOUBEK, V. Právověda a státověda. Úvod do právního a státovědního myšlení. 1. vydání. Plzeň : Aleš Čeněk, 

2010. 700 s. ISBN 978-80-7380-239-4. ZOUBEK, V. Lidská práva - globalizace - bezpečnost. 2. upravené vydání. 

Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. 461 s. ISBN 978-80-7380-103-8. ZOUBEK, V. Dolgosročnyje globaĺnyje problemy 

bezopasnosti. In: Formirovanije tolerantního soznanija v obščestve: materiály VII. meždunarodnogo 

antiterrorističeskogo foruma. Ids. I. I. Bondarenko i A. I. Dičenko. Kijev : Kijevskaja pravda, 2011, s. 139-145. 

ISBN 978-966-7270-65-0. 
387 DEVITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 2001, s. 21. 
388 ČSN ISO/IEC 2382-1, s. 7. 
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na kvalitu informace vliv rušení (šum, jako rušivý signál, který v průběhu komunikace mění a 

poškozuje přenášenou zprávu), ale nenastává zde interpretační problém – přijatá nula bude stále 

nulou a jednička jedničkou.  

Stále větší problém nám činí vzrůstající složitost informačních systémů a sítí. Běžící informační 

systém, kde probíhá mnoho paralelních procesů, komunikujících mezi sebou a s uživateli, 

jejichž stav je v každý okamžik variabilní a mnohdy neopakovatelný, klade velké překážky a 

možná i činí nemožným beze zbytku poznat vnitřní svět počítačových systémů.  

Zatímco jejich tvůrci mají možnost modelování a trasování krok po kroku, přičemž řízenými 

experimenty mohou získávat informace o tom, co se v systému do značné míry odehrává, 

v případě zjišťování toho, co se odehrálo ante tempora, především pro účely soudních a 

správních řízení, především pak pro účely trestního řízení je situace velmi složitá. 

 

3 Zkoumání digitálních stop 

3.1 Definice a vlastnosti digitálních stop 

Každé technologické zařízení, které získává, zpracovává, předává nebo uchovává data, 

zanechává záznamy (odrazy) o své činnosti. Tyto záznamy z kriminalistického hlediska jsou 

stopami. V oblasti IS/IT jsou tedy především digitální stopy, které lze definovat podle SWGDE 

(Scientific Working Group on Digital Evidence) jako jakékoliv informace s vypovídající 

hodnotou, uložené nebo přenášené v digitální podobě.389  

Z hlediska trestního či správního řízení je ale pro nás možná užitečnější užší definice 

International Organization of Computer Evidence (IOCE), která definovala původně digitální 

stopu jako jakoukoliv informaci, uloženou nebo přenášenou v binární formě, která může být 

předložena soudu jako věcný důkaz. V této definici je kladen důraz na předkládání důkazů 

soudu a právě předložitelnost důkazu soudu je hlavním kritériem úspěšnosti kriminalistické 

počítačové analýzy (na rozdíl od tzv. znalecké analýzy prováděné za účelem 

soukromoprávním).  

Lze také říci, že digitální stopa je fyzikální interpretací (záznamem) nehmotné informace, 

zakódované do digitálního formátu.390 

Digitální stopy se nacházejí v počítačových systémech a na nosičích dat,391 případně kdekoliv 

v kyberprostoru. Jejich vlastnosti jsou ovšem takové, že příliš neusnadňují práci orgánů činných 

v trestním řízení, resp. jimi ustanovených znalců. Patří sem kromě dalších zde uvedených392 

také ty vlastnosti, které souvisejí s pomíjivým stavem informačního obsahu složitých 

počítačových systémů: 

 nehmotnost digitálních stop, 

 latentnost digitálních stop, 

 manipulovatelnost s časem v počítačových systémech, 

 velmi nízká životnost digitálních stop, 

 způsob uchování záznamů, 

 dynamika činnosti počítačových systémů,  

 komplexnost prostředí, 

 vysoký stupeň interní a externí interakce probíhajících procesů, 

 velký geografický rozsah prostoru s digitálními stopami. 

                                                           
389 RAK, R.,  PORADA, V. Charakteristiky a specifika digitálních stop. Bezpečnostní teorie a praxe, 2005, č. 1, 

s. 71–84, resp. PORADA, V., RAK, R. Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách. Soudní inženýrství, 

XVII., 2006, č. 1, s. 3–21. 
390 PORADA, V., ŠEDIVÝ, P. Praktická využitelnost kriminalistických a forenzních aplikací v oblasti 

počítačové/kybernetické kriminality. Karlovarská právní revue, 2012, č. 3, s. 94–114. 
391 PORADA, V., STRAUS, J. Kriminalistické stopy - Teorie, metodologie, praxe. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o. 

2012, s. 282.  
392 PORADA, V., STRAUS, J. op. cit., s. 306 a násl. 
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3.2 Statická a dynamická analýza digitálních stop 

Jednou ze základních zásad při zajišťování digitálních stop je zachování jejich integrity a z toho 

vyplývající postup, který předpokládá pořízení identických binárních kopií originálních nosičů 

dat a jejich autentizace pomocí kontrolního součtu a provádění digitální forenzní analýzy na 

takto pořízených kopiích. Tento postup je charakteristický pro tzv. „klasickou“ digitální 

forenzní analýzu statických datových nosičů. V současné době je však v mnoha případech 

potřeba analyzovat obsah dynamických pamětí digitálních informačních a komunikačních 

technologií. V tomto případě nastává problém, protože pro pořízení kopie operační paměti nebo 

pro „živou“ analýzu informací a dat takové paměti je nutné spustit program, který tyto činnosti 

provádí. Spuštění programu však je možné pouze způsobem, že se tento program nahraje do 

operační paměti, tj. do paměti, kterou je potřeba kopírovat/analyzovat. Dochází tak ke změně 

předmětu zkoumání. 

Pro tradiční digitální forenzní analýzu je charakteristické, že po zajištění dat pracuje s takovými 

daty, která jsou uložena na médiích s dlouhou dobou životnosti. To umožňuje detailní 

zkoumání, opakování jednotlivých SOP, verifikaci výsledků jinými metodami digitální 

forenzní analýzy nebo i dodatečné provedení analytických kroků i s odstupem několika let, 

např. pro účely dodatečných analýz, pro ověření/demonstraci správnosti analytických postupů 

před soudem apod. 

Naproti tomu digitální forenzní analýza živých systémů (Live Forensics) se zabývá postupy 

získávání a analýzy digitálních stop ze systémů digitálních informačních a komunikačních 

technologií v případě, že tyto systémy nelze pro účely digitální forenzní analýzy vypnout nebo 

je nutné je pro získání určitých specifických informací ponechat zapnuté („živé“). 

Hlavním problémem je extrémní dynamičnost prostředí digitálních stop. Organizace, 

provozující složité IS s mnoha uživateli, běžícími programy a procesy a rozprostírající se 

v lokálních i vzdálených umístěních (LAN, WAN) nikdy samy nedopustí „klasické ohledání 

místa trestného činu“ s vyloučením všech osob a činností po dobu ohledání a zajištění věcných 

důkazů, tedy včetně digitálních stop. Vyšetřování, expertiza musí být vedena v živém, 

produkčním prostředí, v krajním případě ze záložních nebo archivních médií. Produkční 

prostředí je ale extrémně dynamické, generuje obrovské množství transakcí, které mohou 

přepisovat, zneplatňovat či mazat skutečné, relevantní digitální stopy (důkazy). Pokud s 

aplikací pracuje větší množství uživatelů, pravděpodobnost zajištění relevantních důkazů s 

rostoucím časem prudce klesá. Naopak pachatel má dostatek času a prostoru aby stopy smazal 

nebo pozměnil. Situace je komplikována tím víc, má-li tato osoba dostatečné znalosti a 

oprávnění (administrátorské). Kritické aplikace musí být proto navrženy podle přísných 

bezpečnostních pravidel (oddělení pracovních rolí zaměstnanců, logování transakcí, archivace 

dat, průběžný monitoring apod.). Pokud tyto pravidla při vývoji nebo v provozu nejsou 

dodržována, hledání pachatele je velmi komplikovanou záležitostí s vysokou mírou nejistoty 

výsledku a velkou investicí do zdrojů vyšetřování.393  

Digitální forenzní analýza běžících počítačových systémů se proto musí vypořádat s několika 

problémy: 

 v živých systémech dochází k neustálým změnám dat, zkoumaný systém pracuje, 

neustále zpracovává data, tato se neustále přesouvají z pevného disku do operační 

paměti a procesoru počítače a nazpět. Jakákoliv analýza, zjištění nebo kopie dat tedy 

odpovídá pouze stavu systému v době, kdy analýza, zjištění nebo kopie dat byly 

provedeny; 

 jakýkoliv forenzní programový nástroj, který je k digitální forenzní analýze živých 

systémů použit, se stává součástí takového systému, a tím provede v tomto systému 

změny. Nejedná se pouze o změnu v operační paměti, kde takový forenzní nástroj 

                                                           
393 Porada, Rak., op. cit. 
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pracuje, ale dochází i ke změnám na pevných discích, byť forenzní nástroje tohoto druhu 

jsou postaveny tak, aby na originální datové nosiče zkoumaného systému v žádném 

případě nezapisovaly. Změny v datech na originálních pevných discích zkoumaného 

systému jsou způsobeny principem práce operačního systému zkoumaného počítače, 

protože (až na výjimky) všechny operační systémy běžně využívají pevný disk k tzv. 

odkládání částí momentálně nepoužívané operační paměti na disk (tzv. swapování), a 

tím se může „obraz“ forenzního nástroje, který primárně běží pouze v operační paměti, 

dostat i na pevný disk. Při takovémto druhu forenzní analýzy je třeba se s touto 

skutečností vyrovnat a takové změny identifikovat, zdůvodnit a zhodnotit jejich vliv na 

originální data; 

 forenzní nástroje pro digitální analýzu živých systémů musí pro svoji práci použít 

alespoň minimální sadu funkcí běžícího originálního operačního systému. Riziko, že 

takový systém je modifikován nedefinovatelným způsobem je vždy potřebné zvažovat 

a výsledky získané tímto způsobem vždy kriticky přehodnocovat.394 

Zde se zřejmě dostaneme do situace, kdy budeme muset kombinovat monitorování (sledování) 

běžícího systému resp. některého z jeho uživatelů a zaznamenávání statických stavů systému, 

byť ve velice krátce po sobě jsoucích okamžicích.  

Zajímavou otázkou je, zda monitorování chování určitého uživatele „uvnitř“ počítavého 

systému je podřaditelné pod některý druh činnosti, kterou umožňuje platné znění trestního řádu, 

jako je odposlech a záznam telekomunikačního provozu podle § 88 nebo zjištění údajů o 

telekomunikačním provozu podle § 88a trestního řádu.395 Zřejmě nikoliv, protože dané činnosti 

předpokládají sledování přenosu dat mezi uživatelem a příjemcem, přičemž pracuje-li trestní 

řád s pojmem „telekomunikační provoz“, pak s přihlédnutím k dikci § 97 zákona o 

elektronických komunikacích396 se tím rozumí odposlech a záznam zpráv přenášených veřejnou 

komunikační sítí nebo pomocí veřejně dostupné služby elektronických komunikací. 

Sledování provozu v počítačových sítích naproti tomu může být podřazeno pod tuto činnost, a 

to vzhledem k obecné definici služby elektronických komunikací dle § 2 písm. n) zákona o 

elektronických komunikacích.397 Problémem ovšem je komplexnost a obtížná přiřaditelnost 

přenášených informací k určitému objektu či subjektu. Těžko předem určit, zda ta která činnost 

systému, která je zaznamenána v rámci síťového provozu, je činností iniciovanou uživatelem 

nebo automatickou činností systému. Navíc v procesu zaznamenávání síťového provozu se 

nejedná o jeho analýzu, která jediná může věrohodně určit zdroje, které iniciovaly zaznamenaný 

provoz.398 

Trestní řád dále umožňuje sledování osob a věcí, jež je v ust. § 158d definováno jako získávání 

poznatků o osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými 

prostředky, přičemž sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné 

                                                           
394 PORADA, V., ŠEDIVÝ, P. Praktická využitelnost kriminalistických a forenzních aplikací v oblasti 

počítačové/kybernetické kriminality. Karlovarská právní revue, 2012, č. 3, s. 94–114; BRUNOVÁ, M. 

Dokazování v trestním řízení. Karlovarská právní revue, č. 3,  2009, s. 94-100. ISSN 1801-2193. 
395 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
396 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v trestním 

řzení. 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 
397 Poněkud klopotná definice zní takto: službou elektronických komunikací se rozumí služba obvykle 

poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických 

komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a 

televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a 

služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a 

poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které 

nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací. 
398 Porada, V., Šedivý, P. op. cit., BRUNOVÁ, M. Vybrané problémy dokazování trestné činnosti s využitím 

výsledků kriminalistické identifikace. Karlovarská právní revue, č. 2, 2007, s. 64-70. ISSN 1801-2193 
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záznamy, lze uskutečnit pouze na základě písemného povolení státního zástupce. Otázkou 

ovšem je míra součinnosti provozovatele systému, která podle cit. ust. zákona není zřejmě 

vynutitelná. 

Z hlediska kriminalistické počítačové analýzy je pro nás klíčové, abychom mohli konformně 

správným a přísně legálním způsobem najít, zadokumentovat a provést důkazy, zjištěné 

z digitálních stop. 

Musíme ovšem počítat s tím, že takto nemusíme získat všechny informace, které mohou být 

skryté nebo nekopírovatelné.  Jejich průkazní hodnota je proto slabší.399 

 

3.3 Forenzní zkoumání elektronických dokumentů 

Jak již bylo naznačeno výše, existuje řada aspektů, které nám dokazování v souvislosti s 

elektronickými dokumenty mimořádně znesnadňuje:  

• čas,  

• čitelnost dat,  

• identifikace a autentizace,  

• průkaznost důkazů. 

 

3.3.1 Čas 

Je známo, že nastavení času na počítači lze kdykoli změnit. Pouze takový počítač, který by byl 

připojen na časový normál či jiný zdroj jednotného času a toto nastavení by nebylo možno 

modifikovat či vypnout, je nezpochybnitelným zdrojem o době určitého úkonu. U obyčejných 

počítačů musíme mít štěstí, abychom z více provázaných údajů mohli spolehlivě prokázat, kdy 

se v počítači co odehrálo, a to jak v případě, kdy pachatel s faktorem času počítal a nastavil jej 

určitým způsobem, tak v situaci, kdy podezřelý či obviněný zpochybňuje časové údaje zjištěné 

v průběhu vyšetřování.400  

Další vlastní, související s časem, je extrémní dynamičnost prostředí digitálních stop. 

Organizace, provozující složité IS s mnoha uživateli, běžícími programy a procesy a 

rozprostírající se v lokálních i vzdálených umístěních (LAN, WAN) nikdy samy nedopustí 

„klasické ohledání místa trestného činu“ s vyloučením všech osob a činností po dobu ohledání 

a zajištění věcných důkazů, tedy včetně digitálních stop. Vyšetřování, expertiza musí být 

vedena v živém, produkčním prostředí, v krajním případě ze záložních nebo archivních médií. 

Produkční prostředí je ale extrémně dynamické, generuje obrovské množství transakcí, které 

mohou přepisovat, zneplatňovat či mazat skutečné, relevantní digitální stopy (důkazy). Pokud 

s aplikací pracuje větší množství uživatelů, pravděpodobnost zajištění relevantních důkazů s 

rostoucím časem prudce klesá. Naopak pachatel má dostatek času a prostoru aby stopy smazal 

nebo pozměnil. Situace je komplikována tím víc, má-li tato osoba dostatečné znalosti a 

oprávnění (administrátorské). Kritické aplikace musí být proto navrženy podle přísných 

bezpečnostních pravidel (oddělení pracovních rolí zaměstnanců, logování transakcí, archivace 

dat, průběžný monitoring apod.). Pokud tyto pravidla při vývoji nebo v provozu nejsou 

dodržována, hledání pachatele je velmi komplikovanou záležitostí s vysokou mírou nejistoty 

výsledku a velkou investicí do zdrojů vyšetřování.401  

 

3.3.2 Čitelnost dat 

Zde budeme řešit dva základní problémy: 

                                                           
399 SMEJKAL, V. Současné možnosti boje proti počítačové kriminalitě. Data Security Management, XV., 2011, 

č. 4, s. 18–23. 
400 Smejkal, V. op. cit. 
401 Porada, Rak., op. cit. 
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a) čitelnost formátu, v němž jsou dokumenty vytvořeny a uloženy; může se jednat o natolik 

zastaralý nebo ojedinělý datový formát, že nebudeme mít k dispozici nástroj pro jeho analýzu 

a zjištění obsahu, 

b) čitelnost nosiče dat v důsledku stáří, poškození, fyzikálních vlivů atd., 

c) úmyslné znečitelnění obsahu pro nepovolané osoby. 

Druhý případ je možný, ale nejproblematičtější a zřejmě nejpravděpodobnější u pachatelů z řad 

„bílých límečků“ je třetí, neboť je snadno realizovatelný prostřednictvím hesel, šifer, ukrytím 

(zneviditelněním) souboru apod. 

Pokud podezřelý neprozradí heslo či klíč a ochranu se nepodaří prolomit, neexistuje zákonný 

nástroj, jak si tento přístup vynutit. Při použití dostatečně sofistikovaného postupu či nástroje 

mohou být data znepřístupněna navždy.402 

 

3.3.3 Identifikace a autentizace 

Klíčovým problémem dokazování prostřednictvím elektronických dokumentů je přiřazení 

dokumentu, resp. jeho obsahu konkrétní osobě. Pokud není dokument opatřen elektronickým 

podpisem, pokud možno tzv. zaručeným elektronickým podpisem,403  prakticky není možné 

prokázat, kdo je skutečným autorem dokumentu nebo kdo jej nějak modifikoval. Vyplývá to 

z možnosti jakýchkoliv změn digitálně zaznamenaných dat, přičemž použití nějakého logu, 

znamenávající činnosti v počítačovém systému se obvykle omezuje pouze na 

přihlášení/odhlášení, v lepším případě na to, že určitá osoba v jistý okamžik nějak 

s dokumentem nakládala. 

Ale ani to nemusí být dostatečné – viz výše uvedená zmínka o možnosti ovlivňování času 

počítačového systému. Opět pouze existence časového razítka404 představuje důkaz 

jednoznačný, který může být nahrazen pouze soustavou dalších důkazů, vztahujících se 

k procesům, probíhajícím v počítačovém systému. 

Značným omylem současnosti je dokazování prostřednictvím tzv. metadat dokumentu, 

obsahující údaje, kdo dokument vytvořil, kdy se tak stalo, kolik času bylo spotřebováno na práci 

s ním, kdy byl naposledy vytištěn atd. Při běžné práci, kdy se nikdo nesnaží „škodit“ a s daty 

záměrně manipulovat, jsou metadata užitečná, protože běžné programy je při správném 

nastavení vyplňují podle skutečnosti. Nicméně stále je nutné mít na paměti, že je v případě 

nutnosti lze snadno změnit. Pokud je zveřejněn formát dokumentu, nebo v případě, že jej 

podrobíme vlastnímu zkoumání, můžeme snadno dostupnými nástroji změnit obsah těchto 

metadat podle potřeby. Například dokumenty vytvořené ve většinových formátech MS Office 

lze otevřít v libovolném textovém editoru či jiném nástroji, pomocí vyhledávání najít text, který 

chceme změnit a upravit jej dle vlastního uvážení. Jakékoliv znalecké zkoumání tohoto 

dokumentu nedokáže původní informace získat, ba dokonce ani odhalit, že byly změněny a 

musí se spokojit s podvrženými údaji. 

Jistou naději pro OČTŘ, resp. znalce může přestavovat jedna z vlastností digitálních 

dokumentů, kterou si ne mnoho lidí uvědomuje: kopie digitálního dokumentu se může nacházet 

nejen kdekoliv na počítačovém systému či informačním systému, ale v podstatě kdekoliv 

v kyberprostoru. Nikdy nemůžeme vědět a nikdy to nezjistíme, zda někdo někam určitý 

dokument neuložil, neposlal, vědomě či nevědomě. Nevíme, zda nezůstal uložen v nějaké 

mezipaměti, v mailové či datové schránce. Toto je nové riziko a nová naděje pro vyšetřovatele.   

 

                                                           
402 Smejkal, V. Problémy při stíhání počítačové kriminality. Data Security Management, XIV., 2010, č. 1, s. 14–

18. 
403 Viz např. Smejkal, V. Elektronický podpis. Právní rádce, XII., 2004, č. 12, s. 9–14 a Smejkal, V. Elektronický 

podpis v Slovenské republice. Data Security Management, XI., 2007, č. 2, s. 16–20. 
404 Podrobně viz zejm. Mates, V., Smejkal, V. E-government v České republice. Právní a technologické aspekty. 

2. podstatně přepracované a rozšířené vydání. Praha: Leges 2012, 456 str., ISBN 978-80-87576-36-6 
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3.3.4 Průkaznost důkazů 

Existuje několik zásad, jež jsou nezávislé na použitých technologiích, ale které jsou důležitým 

předpokladem pro to, aby znalecký posudek mohl být použit v rámci soudního nebo správního 

řízení: 405  

 Integrita – vše, co bylo prováděno, veškeré způsoby práce se vstupními informacemi 

musí být prováděno způsobem, ze kterého je jednoznačně jasné, že nemohlo dojít k 

úmyslné nebo neúmyslné manipulaci nebo změně dat, včetně zadokumentování kdo, 

kdy, kde, jak a proč s nimi co dělal apod.  

 Opakovatelnost/přezkoumatelnost – použití takových způsobů práce a jejich 

dokumentace tak, aby metody mohly být opakovaně provedeny stejným způsobem, 

čímž by se ověřilo, zda se dospěje ke stejným závěrům, nebo aby mohla být správnost 

závěrů ověřena pomocí jiných metod (pokud existují).  Nepřezkoumatelnost je často 

způsobena snahou, neuvádět do posudku všechny detaily, nezatěžovat příslušný orgán 

stovkami až tisíci stran příloh apod.; toto lze zcela jistě vyřešit přílohou na CD/DVD.  

 Objektivnost – znalec by měl přistupovat ke zkoumání objektivně, bez předchozího 

ovlivnění (zadavatelem posudku nebo tzv. veřejným míněním, sdělovacími prostředky 

apod.) nebo vytváření hypotéz, pro které se bude pouze snažit najít potvrzující důkazy 

(a současně přehlížet nebo vědomě či nevědomě potlačovat důkazy proti původní 

hypotéze).  

 

Závěr 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že v úvodu toho textu najdeme povzdech či dokonce rezignaci nad 

složitostí digitálního světa, přesto můžeme dospět k podmíněně optimistickému závěru. 

Spočívá v tom, že tak jako v dřívějších etapách lidstva se zdály být některé problémy, dané 

s poznatelností světa limitující další možnosti lidské společnosti, ukázalo se prakticky ve všech 

případech, že tomu tak není. 

Zkoumání nitra hmoty na straně jedné – viz např. experiment prováděný ve švýcarském 

urychlovači částic LHC (Large Hadron Collider neboli Velký hadronový urychlovač)406 či 

naopak v kosmickém prostoru – viz např. sonda Voyager 2 mohou být zdrojem optimismu, že 

se nám podaří zkoumat i chování složitých a vysoce dynamických počítačových systémů. 

Poznání dějů, které se zde odehrávají obecně, je přitom snazší, nežli konkrétní přiřazení 

určitých procesů určitým subjektům. 

Digitální technologie pronikly do běžného života společnosti takovým způsobem, že pro orgány 

činné v trestním řízení, ale obecně pro každého, kdo bude zkoumat chování složitého 

počítačového systému, se tyto musí stát z jedné strany nedílným a zásadním nástrojem práce, z 

druhé strany kladou tyto technologie, díky jejich složitosti a dynamice vývoje, vysoké nároky 

na odpovídající vědomosti a speciální postupy identifikace, vyhledávání, zajišťování, dále pak 

na analýzu, interpretaci a prezentaci digitálních stop.  

Současná úroveň rozvoje a existence informačních a komunikačních technologií jednoznačně 

vyžaduje vytvoření specializovaných a kvalifikovaných týmů sestávajících nejen ze specialistů 

na digitální techniku, ale i na odborníky v oblastech lidské činnosti, která digitální technologie 

specificky využívá. Jedná se tedy o reálnou potřebu vzniku multioborových vyšetřovacích 

týmů.  

Konkrétním příkladem může být potenciální snaha pachatele nebo pachatelů zaútočit pomocí 

informačních a komunikačních technologií na některý z prvků klíčové infrastruktury státu nebo 

na řídicí a informační systém některé z předních nemocnic nebo významného průmyslového 

podniku. V takto závažných nebo složitých případech nebude postačovat v praxi používaná 

                                                           
405 Viz např. SVETLÍK, M. Digitální forenzní analýza a bezpečnost informací. Data Security Management, 

XIV., 2010, č. 1, s. 20–23. 
406 http://lhc.web.cern.ch/lhc/ 
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metoda určité „off-line“ spolupráce. I když se zdají být použité příklady zatím na první pohled 

nereálné, světová zkušenost potvrzuje opak a není nic lepšího, než být připraven jak 

organizačně, procesně, odborně ale i právně. Lze se důvodně domnívat, že takové situace, kdy 

by bylo potřebné sestavit specializovaný multioborový vyšetřovací tým již v minulosti nastaly, 

jen se o nich neví, nebo nebyly jako takové klasifikovány. Je potřeba se připravit na nepříznivé 

situace, které mohou nastat už v blízké době.407 

Na otázku, zda otázkou, zda je digitální svět poznatelný, lze zřejmě odpovědět kladně. Složitější 

je, zda budeme schopni získat digitální stopy v souladu s právním řádem, a ještě více, zda 

budeme schopni získané poznatky interpretovat a tuto intepretaci obhájit. Některé případy, 

které se vyskytly v poslední době, ukazují, že existuje nebezpečí jednostranné interpretace, kdy 

jsou fakta vybírána či uvažována selektivně či dokonce tak, aby doplnila předem vytvořenou 

hypotézu. Důvodem nemusí být jen záměr či ovlivnění ze strany jiné osoby, ale „pouze“ strach 

ze složitosti a omezené poznatelnosti dané právní či trestní věci. Zde tedy existuje velký prostor 

pro výzkumnou a pedagogickou činnost v oblasti tak obecné, jakou je gnoseologie, ale i tak 

konkrétní, jako jsou forenzní metody v digitálním světě. 

Z výše uvedených poznatků a argumentů lze vyvodit dva následující klíčové závěry, které 

významným způsobem ovlivňují nejenom kriminalistické úspěchy při vyšetřování a odhalování 

počítačové nebo kybernetické trestné činnosti, ale potenciálně i při odhalování většiny nebo 

alespoň značné části ostatní trestné činnosti, nezávisle na jejím druhu: 

I. Spolupráce orgánů činných v trestním řízení (OČTŘ) se specialisty v oboru 

informačních a komunikačních technologií je již nedostatečná na té úrovni, na jaké je využívána 

v současné době, tj. zadáváním zpracování znaleckých posudků nebo v lepším případě ad-hoc 

dílčími konzultacemi. Digitální technologie pronikly do běžného života společnosti takovým 

způsobem, že pro OČTŘ se tyto musí stát z jedné strany nedílným a zásadním nástrojem práce, 

z druhé strany kladou tyto technologie, díky jejich složitosti a dynamice vývoje, vysoké nároky 

na odpovídající vědomosti a speciální postupy identifikace, vyhledávání, zajišťování, dále pak 

na analýzu, interpretaci a prezentaci digitálních stop. Bez špičkových specialistů nebude 

odvedená práce na odpovídající nebo alespoň akceptovatelné úrovni. Současná úroveň rozvoje 

a existence informačních a komunikačních technologií jednoznačně vyžaduje po OČTŘ 

vytvoření co největšího počtu specializovaných a kvalifikovaných týmů a pro specializované 

činnosti kontinuální a těsnou spolupráci s experty v oboru digitálních technologií. 

II. Uplatnění informačních a komunikačních digitálních technologií ve všech oblastech 

lidské činnosti a jejich přímé či nepřímé využití prakticky celou populací přináší požadavek, 

který vyžaduje v určitých případech trestné činnosti nutnost rozšířit vyšetřovací týmy nejenom 

o specialisty na tuto digitální techniku, ale i na odborníky v oblastech lidské činnosti, která 

digitální technologie specificky využívá. Jedná se tedy o reálnou potřebu vzniku 

multioborových vyšetřovacích týmů. Konkrétním příkladem může být potenciální snaha 

pachatele nebo pachatelů zaútočit pomocí informačních a komunikačních technologií na 

některý z prvků klíčové infrastruktury státu nebo na řídicí a informační systém některé z 

předních nemocnic nebo významného průmyslového podniku. V takto závažných nebo 

složitých případech nebude postačovat v praxi používaná metoda určité „off-line“ spolupráce. 

I když se zdají být použité příklady zatím na první pohled nereálné, světová zkušenost potvrzuje 

opak a není nic lepšího, než být připraven jak organizačně, procesně, odborně ale i právně. Lze 

se důvodně domnívat, že takové situace, kdy by bylo potřebné sestavit specializovaný 

multioborový vyšetřovací tým již v minulosti nastaly, jen se o nich neví, nebo nebyly jako 

                                                           
407 PORADA, V., ŠEDIVÝ, P. Praktická využitelnost kriminalistických a forenzních aplikací v oblasti 

počítačové/kybernetické kriminality. Karlovarská právní revue, 2012, č. 3, s. 94–114; Viz též BRUNOVÁ, M. 

Nové přístupy v teorií kriminalistických stop a identifikace v trestním řízení. Karlovarská právní revue, č. 2, 

2008, s. 1-9. ISSN 1801-2193. 
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takové klasifikovány. Je potřeba se připravit na nepříznivé situace, které mohou nastat už v 

blízké době.408 

Významným pomocníkem se může stát rozhodovací praxe soudů, která ukáže, jak je možné se 

vypořádat se zdánlivě obtížně uchopitelnými, nehmotnými důkazy s využitím znaleckých 

posudků. Hodnocení důkazu znaleckým posudkem spočívá v posouzení, zda závěry posudku 

jsou náležitě odůvodněny, zda jsou podloženy obsahem nálezu, zda bylo přihlédnuto ke všem 

skutečnostem, s nimiž se bylo třeba vypořádat, zda závěry posudku nejsou v rozporu s výsledky 

ostatních důkazů a zda odůvodnění znaleckého posudku odpovídá pravidlům logického 

myšlení. Důkaz znaleckým posudkem tedy soud hodnotí jako každý jiný důkaz, nemůže však 

přezkoumávat věcnou správnost odborných závěrů. Závěry znaleckého posudku nelze bez 

dalšího přebírat, ale je třeba v případě potřeby je ověřovat i jinými důkazy, a to zejména tehdy, 

jestliže mohou být pochybnosti o správnosti závěrů znaleckého posudku. Tak tomu je např., 

připouští-li znalecký posudek možnost zpřesnění jím uváděných údajů, avšak k tomuto 

zpřesnění znalec nepřikročí, nebo postupuje-li znalec ve znaleckém posudku podle určitého 

předpisu, ale v dílčím závěru se od něho bez bližšího zdůvodnění odchýlí.409 

Nutnost interpretace digitálních stop do vnímatelné podoby a enormní složitost digitálních 

technologií obecně jednoznačně vede k novému modelu integrované kriminalisticko-expertizní 

práce, k vytvoření (reálnému nebo virtuálnímu) integrovaných vyšetřovacích týmů, ve kterých 

je nezbytné odborně, procesně, právně i organizačně zajistit těsnou spolupráci kriminalistů a 

digitálních expertů. Taková potřeba se stává realitou, se kterou je potřeba se vypořádat. 
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ROVNOVÁŽNÉ A MEZNÍ STAVY V TECHNICE  

A SPOLEČNOSTI 

 
ROMAN RAK 

 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá obecným pohledem na problematiku vývoje krizí, mimořádných situací či 

událostí v oblastech přírody, techniky, ekonomiky, společenských věd a společnosti jako 

takové. Příčinou negativních událostí je překonání mezního stavu objektu či procesu. Jsou 

teoreticky vymezeny klíčové pojmy rovnovážný stav, mezní stav, stabilita a jejich funkční 

opaky, které jsou aplikovatelné ve všech výše uvedených oblastech. 

 

Klíčová slova 

Rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha sil a stabilita  

 

Abstract 

The paper deals with the general view of the development of crises, emergencies or  critical 

events in the areas of nature, technology, economy, social sciences and society as such. The 

cause of negative events is to overcome the limit state of the object or process. The key concepts 

of equilibrium, limit state, stability and their functional inversions are theoretically defined and 

are applicable in all of the above mentioned areas. 

 

Key words 

Equilibrium, equilibrium position, balance of forces and stability 

 

Úvod 

Žijeme ve světě, který se neustále rozvíjí. V oblastech lidského poznání, vědy, techniky, 

ekonomiky i ve společnosti. Současný rozvoj je ale plný napětí a konfliktů, ve všech zmíněných 

oblastech. Stranou nezůstává oblast ekonomická, sociální či politická, které jsou často příčinou 

i „konzumentem“ různých negativních dopadů, včetně dopadů do bezpečnosti [1], [7], do 

bezpečí.  

Život nás učí i nutí určovat každodenní hrozby v rozmanitých oblastech lidských činností, 

stanovovat a oceňovat rizika a ty následně různými způsoby a technikami řídit, aby nedocházelo 

k ohrožení chráněných aktiv, škodám či újmám. 

Aby výše uvedený proces byl efektivní, je nutné pochopit podstatu, vlastnosti, chování či 

zákonitosti dílčích objektů a procesů, které vstupují do různých vazeb a interakcí, které 

následně ovlivňují a determinují chování velkých celků či systémů [8].  

Reálně i podvědomě rozdělujeme vědu i veškeré procesy či dění do tří základních oblastí: 

přírodovědných, technických, ekonomických a sociálně společenských. Současná doba nás 

stále více a více nutí, abychom se na náš svět dívali „spojitě“, prizmatem všech čtyř oblastí, 

protože jedině tak můžeme dlouhodobě garantovat tzv. „udržitelný rozvoj“, který má i své 

bezpečnostní aspekty [4]. 
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Obr. 1: Názorné zobrazení rovnovážných poloh v mechanice těles. (Zdroj: autor) 

 

K  významným pojmům patří pojmy rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, 

rovnováha sil a stabilita (nestabilita, labilita). Tyto pojmy určují, zda se různé entity budou 

dále zdárně, kontinuálně vyvíjet, nebo zda bude docházet k různým krizím, mimořádným 

stavům, stagnacím apod., se všemi jejich vyplývajícími vlastnostmi, důsledky [6]. Kromě toho, 

že potřebujeme poznat vlastnosti, vztahy a chování jednotlivých objektů či procesů, abychom 

je mohli pochopit a následně řídit, musíme chápat jejich rovnovážné a mezní stavy, které vždy 

určují kritické hranice následného rozvoje mimořádných, nechtěných událostí. 

 

Rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, stabilita (Balance, equilibrium state, 

equilibrium position, stability) 

Je obecně známo, že pokud se objekty, systémy či procesy, události, děje nacházejí 

v rovnováze, rovnovážném stavu, rovnovážné poloze a mají schopnost stability, jsou v určitém 

smyslu v průběhu času bezpečné, tj. nebývají s nimi žádné neočekávané bezpečnostní 

incidenty, události, děje; chovají se tak, jak jsme předpokládali (navrhovali, projektovali, 

vyráběli, testovali apod.). Teprve po ztrátě rovnováhy, rovnovážného stavu, rovnovážné polohy 

a následně stability dochází k bezpečnostním událostem, incidentům, při kterých dochází ke 

škodám či újmám. Rovnovážný stav a stabilita jsou proto další důležité charakteristické 

vlastnosti objektů, systémů či procesů, které rozhodují o jejich chování z hlediska bezpečnosti. 

Pojmy rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha sil a stabilita nejsou obecně 

definovány, ale zpravidla jejich definice jsou účelově zaměřené do určitých profesních oblastí. 

Synonymem slova stabilita jsou stabilnost, ustálenost, rovnovážnost, rovnováha nebo stálost, 

stálost vlastností, trvalost, pevnost. Rovnováha znamená obecně „být v souladu“, „být 

vzájemně vyrovnaný“. Antonymem stability je labilita.   
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Rovnováha (Balance, equilibrium) 

Rovnováha je obecně stav systému, kdy je působení všemi směry vzájemně vyrovnáno. Pojem 

rovnováha může mít více významů410.  

S pojmem rovnováhou sil se setkáváme v různých oblastech, jako je vojenství, ekonomika, 

podnikání, sport apod. Pod silami si můžeme představit síly přírodní, fyzikální, vojenské, 

politické, společenské, náboženské, nepřátelské, kriminální (živly) apod.  

Pod rovnováhou sil rozumíme vyváženost, která obecně vede ke stabilitě. Všechny síly jsou 

vyvážené, tj. žádná síla „nepřevládá nad ostatními silami“. 

 

Rovnovážná poloha (Equilibrium position) 

Ve fyzice (mechanice) je rovnovážná poloha definována jako poloha tuhého tělesa, při níž 

je výslednice všech sil působících na těleso nulová a výsledný moment všech sil je také 

nulový. Rovnovážná poloha je poloha, která je výsledkem rovnováhy sil. 

Platí i naopak:  

Rovnováha sil je stav, kdy na těleso působí více sil, ale jejich výslednice je nulová, a 

výsledný moment sil vzniklý složením všech momentů sil je rovněž nulový.  

 

 
Obr. 2: Závislost potenciální energie U na souřadnici x kuličky při jejím přechodu z 

rovnovážné polohy vratké do stabilní a dále pak do volné rovnovážné polohy. (Zdroj: autor) 

 

Rozlišujeme (v mechanice) tři základní rovnovážné polohy411: 

 Stálá rovnovážná poloha (též stabilní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou platí, 

že po vychýlení z této polohy se těleso vrací zpět, tzn. vychýlení se postupně 

zmenšuje. Potenciální energie tělesa ve stálé rovnovážné poloze je nejmenší, při vychýlení 

se zvětšuje.  

Příkladem může být kulička nacházející se v důlku. Při vychýlení se kulička bude vracet 

zpět do výchozí pozice. Při vychýlení se zvyšuje potenciální energie kuličky. 

 Vratká rovnovážná poloha (též labilní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou platí, 

že po vychýlení z této polohy se těleso nevrací zpět, ale výchylka se dále zvětšuje. 

Vychýlením z vratké polohy se potenciální energie tělesa zmenšuje.  

 

Příkladem může být kulička nacházející se na vrcholu kopce. Při vychýlení ze své pozice 

se kulička bude vždy kutálet dolů a sama se nevrátí na výchozí pozici. Při vychýlení se 

snižuje potenciální energie kuličky. 

                                                           
410 Wikipedia, termín Rovnováha, On line 15. 8. 2018, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1ha_(rozcestn%C3%ADk)  
411 Wikipedia, termín Rovnovážná poloha, On line  15.8.2018, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1%C5%BEn%C3%A1_poloha  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuh%C3%A9_t%C4%9Bleso
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDslednice_sil
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADla
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nula
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moment_s%C3%ADly
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADla#rovnov%C3%A1ha_sil
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nula
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moment_s%C3%ADly
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nula
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1ha_(rozcestn%C3%ADk)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1%C5%BEn%C3%A1_poloha
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 Volná rovnovážná poloha (též indiferentní rovnovážná poloha) je poloha, pro kterou 

platí, že vychýlením tělesa se výslednice sil ani výsledný moment síly působících 

na těleso nemění. Po vychýlení tělesa se vzdálenost od nové polohy nemění (nezmenšuje 

se ani se nezvětšuje). Při vychýlení tělesa zůstává potenciální energie konstantní.  

Příkladem může být kulička nacházející se na vodorovné rovině. Posuneme-li kuličku na 

jiné místo, zůstane tam stát a nebude se od původní polohy ani vzdalovat, ani se k ní 

nebude vracet. Potenciální energie zůstává konstantní. 

 

Rovnovážný stav (Equilibrium state) 

V termodynamice je rovnovážný stav definován jako takový stav termodynamického systému, 

kde neprobíhají žádné toky extenzivních veličin (tepla, hmoty, energie apod.). Intenzivní 

veličiny často bývají v tomto případě v celém systému stejné412.  

Jeden z postulátů termodynamiky uvádí, že každý systém dosáhne rovnovážného stavu. Každý 

systém, který se nachází od určitého okamžiku v neměnných vnějších podmínkách, přejde 

samovolně po určité době do rovnovážného stavu. V tomto stavu setrvává, pokud 

zůstanou vnější podmínky zachovány413. 

Výše uvedené tvrzení je obecné, platí jak pro přírodní, tak pro společenské, politické atd. 

rovnovážné stavy, které jsou charakteristické pro objekty, systémy a procesy. V procesu 

každého vývoje, evoluce atd. dochází pravidelně, v různě dlouhých časových úsecích ke 

změnám rovnovážných stavů, ke ztrátě stability a následně k vytvoření nového rovnovážného 

stavu. Ze společenského, lidského, či bezpečnostního hlediska je vždy otázka, zda nový, 

rovnovážný stav je pro nás žádoucí („musí nám nutně vyhořet dům, abychom si postavili 

nový?“). V některých (mnoha!) případech bezpečnostního charakteru je zpravidla nežádoucí, 

aby došlo ke ztrátě stability současného objektu, systému či procesu. 

Každý stav, každý rovnovážný stav můžeme charakterizovat pomocí pro něj charakteristických, 

významných parametrů, veličin. Jakákoliv změna parametru, který je pro rovnovážný stav 

(objektu, systému či procesu) významný, může narušit rovnovážný stav a vést ke ztrátě stability.  

Ztráta stability rovnovážných stavů je přirozeným jevem, který je součástí antagonistického 

světa, evolučního i revolučního vývoje. Tendenci ztráty stability rovnovážných stavů je sice 

možné subjekty pomocí určitých opatření do značné míry snížit preventivními nástroji, 

v převážné většině případů není možné ztrátě stability zabránit [11].  

Ztrátu stability rovnovážného stavu je možné podle jejího průběhu dělit na dva základní druhy 

[11]: 

 měkká ztráta stability; 

 tvrdá ztráta stability. 

Touto problematikou se zabývá zejména matematická „teorie katastrof“, kterou v minulém 

století rozpracovali ruský matematik Vladimir Igorevich Arnold (1937-2010) a francouzský 

matematik a filosof René Frédéric Thom (1923-2002) a zejména Sir Erik Christopher Zeeman 

(1925-2016). 

 

Měkká ztráta stability (Soft loss of stability) 

V případě měkké ztráty stability se ustáleným režimem systému stává oscilující periodický 

režim, který se ve svém počátku málo liší od rovnovážného stavu. První symptomy narušení 

stability nemusejí být zpočátku vůbec pozorovatelné, vznikají pomalu, postupně. Postupná 

změna parametrů ale v konečném důsledku může způsobit ztrátu stability systému [11]. 

                                                           
412 Wikipedia, termín Rovnovážný stav, On line  15.8.2018, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1%C5%BEn%C3%BD_stav  
413 termín Rovnovážný stav soustavy, On line  15.8.2018, 

http://kvinta-html.wz.cz/fyzika/termodynamika/zakladni_poznatky/rovnovazny_stav_soustavy.htm  

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDslednice_sil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moment_s%C3%ADly
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstanta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Termodynamick%C3%BD_syst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Extenzivn%C3%AD_veli%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Intenzivn%C3%AD_veli%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Intenzivn%C3%AD_veli%C4%8Dina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnov%C3%A1%C5%BEn%C3%BD_stav
http://kvinta-html.wz.cz/fyzika/termodynamika/zakladni_poznatky/rovnovazny_stav_soustavy.htm


261 
 

Tvrdá ztráta stability (Hard loss of stability) 

Náhodné nebo záměrně okamžité a zásadní změny parametrů a jejich projevy narušení 

funkčnosti systému natolik, že se úplně naruší stabilita, se nazývá tvrdá ztráta stability systému.  

Systém opouští rovnovážný stav skokem a přechází na jiný režim vývoje. Může to být jiný 

stabilní stacionární režim, stabilní oscilace kolem rovnovážného stavu ale též složitější 

nerovnoměrný pohyb [11]. 

 

Obr. 3: Srovnání měkké a tvrdé ztráty stability v čase. (Zdroj: autor) 

 

Stabilita (Stability) 

Ve fyzice (mechanice) je stabilita414 definována jako  rozdíl potenciální energie tělesa 

mezi vratkou a stálou rovnovážnou polohou, neboli to je množství práce, které je třeba vykonat, 

aby se těleso ze stálé rovnovážné polohy dostalo do vratké rovnovážné polohy. 

Stabilita tělesa závisí přímo úměrně na hmotnosti tělesa, nepřímo úměrně na výšce těžiště ve 

stálé poloze a přímo úměrně na výšce těžiště ve vratké poloze. 

V ostatních fyzikálních oborech (jako je optika, chemie, fyzika, elektrotechnika atd.), je 

stabilita definována jako schopnost udržování určitých vlastností beze změny v čase, v 

humanitních oborech, jako je lingvistika, politika apod. jde o stálost vazeb v čase, které 

udržují systém ve své celistvosti.   

V technickém prostředí je stabilita obvykle definována i jako schopnost zotavit se z poruch, 

nerovnovážných stavů, tj. vrátit se do stavu rovnovážného pro daný objekt, proces nebo systém.  

Příklad:  

Stabilitou letadla se rozumí schopnost letadla zachovávat režim letu, do kterého jej pilot uvedl. 

Pokud by letoun neměl schopnost stability, v určitých režimech letu by se nenechal pilotovat a 

došlo by k bezpečnostní události – ke zřícení letadla. 

V praxi hovoříme o stabilitě mechanických soustav, chemických či termodynamických dějů, 

geologické stabilitě podloží, stabilitě měny, společenské, politické, ekonomické stabilitě, 

stabilitě našich finančních příjmů, stabilitě zdravotního stavu apod.  

                                                           
414 Wikipedia, termín Stabilita, On line 15.8.2018, https://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vratk%C3%A1_rovnov%C3%A1%C5%BEn%C3%A1_poloha
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1l%C3%A1_rovnov%C3%A1%C5%BEn%C3%A1_poloha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce_(fyzika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hmotnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Optika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrotechnika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lingvistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pilot
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stabilita
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Obr. 4: Ztráta stability plachetnice jako příklad působení významných vnějších faktorů na 

rovnovážný stav, rovnovážnou polohu. (Zdroj: autor) 

 

Příklad: 

Stabilitu si můžeme vysvětlit na příkladu plachetnice, na kterou fouká boční vítr o síle Fv. 

Významnými parametry pro ztrátu stability plachetnice jsou síly bočního větru, položení těžiště 

plachetnice T (konstrukční řešení, upevnění nákladu), schopnost kapitána a posádky 

manévrovat s lodí. 

Do určité maximální síly větru Fv_MAX se stěžeň naklání o úhel α. Jestliže je náklad plachetnice 

v podpalubí nedostatečně připevněn, náklonem plachetnice se bude pohybovat a tím se změní i 

těžiště plachetnice do polohy T2. Pokud je tento úhel α < αMAX, a síla větru se sníží, náklon 

stožáru plachetnice se bude sám, automaticky vracet do původní, svislé, rovnovážné polohy. 

Pokud se síla větru bude ale zvětšovat nad hranici Fv_MAX, dojde k nestabilitě plachetnice a ta 

se převrátí na bok. Z této nové rovnovážné polohy se již sama nevrátí do původní svislé stabilní 

polohy plachetnice. Kapitán, aby se loď nepřevrátila, musí realizovat tato opatření: nejtěžší 

náklad umisťovat co nejhlouběji do podpalubí, ten dobře, upevňovat; v případě silného bočního 

větru lodí manévrovat tak, aby byl eliminován boční vítr a ten změnou polohy lodi foukal co 

nejvíce zezadu; nebo podkasat (svinout) plachtoví. Silný boční vítr je vždy zásadní změnou 

vnějšího prostředí plachetnice.  

 

Stabilita objektu, systému nebo procesu závisí na mnoha jejich specifických vlastnostech, jako 

jsou odolnost, imunita, pružnost, výdrž, trvanlivost apod. vůči určitým (normálním i vysloveně 

negativním) jevům, událostem, působícím silám, obecně působícím faktorům. Zároveň stabilita 

může silně záviset na charakteru (velikosti, směru, dynamičnosti, intenzitě, specifičnosti apod.) 

působících faktorů na sledované objekty, systémy či procesy. Stabilita je relativní, pružná 

rovnováha, odolnost vůči určitému vychýlení od rovnovážného stavu, rovnovážné polohy. 

Každá stabilita má v reálném světě svou určitou mez, hranici, dobu trvání, kdy objekty, systémy 

či procesy přestávají být stabilní a začnou být labilní (nestabilní), se všemi jejich negativními, 

bezpečnostními aspekty a jejich dopady. 

Stabilita může být velmi relativní pojem – některé objekty, systémy či procesy se nemění během 

života jednoho lidského jedince, jiné objekty se stávají nestabilními (labilní) během zlomku 

vteřiny.  
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V procesu analýzy hrozeb, zranitelnosti, rizik, bezpečnosti se často zabýváme analýzou 

vlastností, charakteristik objektů, systémů či procesů, které jsou předmětem našeho zájmu [12]. 

Z tohoto důvodu je nutné pozornost věnovat všemu, ve všech souvislostech, co má vliv na jejich 

stabilitu/labilitu. Naším cílem je obvykle zachovat co největší stabilitu, abychom se vyhnuli i 

potenciálním bezpečnostním jevům, událostem, rozporům, konfliktům, krizím apod. 

Stabilitu (lat. stabilis – stálý, trvalý, pevný) můžeme obecně charakterizovat jako vlastnost, 

schopnost objektu, systému nebo procesu automaticky si udržovat v čase své stálé, základní 

charakteristiky, významné parametry, určující rovnovážný stav, rovnovážnou polohu nebo 

rovnováhu, celistvost, strukturu, funkčnost, komplexnost či jiné další významné vlastnosti 

objektu, systému či procesu nebo při vychýlení se z rovnovážného stavu se v určitém čase 

automaticky vrátit zpět do původního rovnovážného stavu, polohy či rovnováhy. 

 

Stabilita ekosystému (Stability of the ecosystem) 

Stabilita ekosystému - schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími 

činiteli a zachovávat své podstatné struktury a funkce. Tato schopnost se projevuje buď tím, 

že změny v ekosystému, vyvolané rušivým vlivem, jsou relativně velmi malé (rezistence), 

anebo tím, že po odeznění rušivého vlivu se ekosystém buď spontánně vrací do výchozího 

stavu, nebo – dojde-li k trvalé změně některých jeho vlastností – alespoň na původní vývojovou 

trajektorii (resilience). Nepůsobí-li rušivý vliv, pak se stabilní ekosystém buď nemění, resp. 

mění jen velmi málo (konstantnost), nebo jsou jeho změny přibližně pravidelné (cykličnost). 

Nejtypičtěji se stabilita ekologická projevuje ekologickou rovnováhou415.  

 

 
Obr. 5: Světová ekonomika se vyvíjí v hospodářských cyklech. Pravidelně, periodicky se 

mění fáze prosperity, recese, deprese a konjuktury. Kondratievův cyklus se mění průměrně 

v padesátiletých periodách. Podobných cyklů je v ekonomice více, liší se autor od autora 

zejména v definici, objasňující příčiny prosperity – v posledních 200 letech to byly vynálezy 

v oblasti techniky, které podnítily poptávku obyvatelstva po novém zboží, jež se vyrábělo ve 

velkých sériích. Periody stability a lability se cyklicky střídají. (Zdroj: autor) 

 

                                                           
415 Sociologická encyklopedie, termín Stabilita ekologická, on line 1.9.2018, 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Stabilita_ekologick%C3%A1  

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Ekosyst%C3%A9m
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Rovnov%C3%A1ha_ekologick%C3%A1
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Stabilita_ekologick%C3%A1
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Stabilita sociální (Stability social) 

Stabilita sociální – rovnovážný stav sociálního systému, kdy jeho změna má podobu 

postupné adaptace na změny podmínek a prostředí. Dosažení takového stavu stojí od 

počátku v centru zájmu sociologie. Teorie sociologie řeší problém sociální stability např. 

v úvahách o optimálním vztahu činitelů sociální statiky a sociální dynamiky, aplikovaná 

sociologie chce přispět ke zvýšení sociální stability řešením konkrétních soc. problémů, popř. 

inženýrskými zásahy do oblasti soc. vztahů. Naléhavost zajištění sociální stability vzniká právě 

v moderní společnosti, která nahradila tradici, tedy vysoce účinný stabilizující faktor, potřebou 

neustálé inovace. Jestliže sociální stabilita tradiční společnosti měla obvykle blízko k sociální 

stagnaci, moderní stability nemá být dosaženo na úkor změny, nýbrž tím, že jsou vytvářeny 

vhodné podmínky pro regulaci průběhu změn. Otázka sociální stability, která v teoretické 

rovině nepředstavuje větší problém, patří k nejvážnějším problémům praktické politiky. 

Zatímco totalitní systémy zajišťují sociální stabilitu umrtvením občanské společnosti, 

demokratické společnosti vykupují do značné míry svoji sociální stabilitu nadměrným 

konzumem dostupným většině populace416, vedoucím k negativním jevům, jako je třeba i 

drogová kriminalita [5]. 

 

Stabilita ekonomická (Economic stability) 

Stabilita ekonomická - stav vyjadřující existenci předpokladů, za nichž po každém vnějším 

narušení ekonomické rovnováhy dochází k jejímu obnovení buď v původní podobě, anebo v 

podobě nové rovnováhy. Jestliže jakékoli velké vychýlení z rovnováhy vyvolá síly, které vrátí 

systém do rovnovážného stavu, mluví se o globální stabilitě. V případě menších odchylek jde 

o lokální stabilitu417. 

Pod pojmem ekonomické stability chápeme stálý růst reálného hrubého národního produktu, 

cenovou stabilitu a udržování nezaměstnanosti na úrovni přirozené nezaměstnanosti. To 

znamená, že produkt by měl růst rovnoměrně a takovým tempem, aby se zajistila cenová 

stabilita a dostatečná zaměstnanost418. 

 

Stabilita finanční (Stability financial) 

Stabilita finanční neboli stabilita finančního systému je stav finančních trhů v ekonomice, 

který brání vzniku systémového rizika, tj. rizika [10], že poskytování nezbytných 

finančních produktů a služeb finančním systémem bude narušeno do té míry, že to může 

významně ovlivnit hospodářský růst a blahobyt. Vznik možných systémových rizik ve 

finančním systému je řešen prostřednictvím makroobezřetnostních politik, jejichž cílem je 

právě zachování finanční stability.  

Česká národní banka definuje finanční stabilitu jako situaci, kdy finanční systém plní své 

funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky 

jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům419.  

 

Nestabilita jako bezpečnostní riziko (Instability as a security risk) 

Každá skutečnost, činnost, děj nebo jev, které probíhají v přírodě, ve společnosti, v ekonomice, 

v technologických procesech apod. stabilním způsobem, se mohou zpravidla kdykoliv změnou 

vnějších nebo vnitřních podmínek stát nestabilními (labilním), rizikovými a pro subjekty 

                                                           
416 Sociologická encyklopedie, termín Stabilita sociální, on line 1.9.2018, 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Stabilita_soci%C3%A1ln%C3%AD  
417 https://leporelo.info/ekonomicka-stabilita  
418Ekonomická nerovnováha a stabilita, on line 1.9.2018,  https://referaty.aktuality.sk/ekonomicka-nerovnovaha-

a-stabilita/referat-5142  
419 Wikipedia, termín Finanční stabilita, On line  15.8.2018, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_stabilita  

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Syst%C3%A9m_soci%C3%A1ln%C3%AD
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Statika_soci%C3%A1ln%C3%AD
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Dynamika_soci%C3%A1ln%C3%AD
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Tradice
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Inovace
https://leporelo.info/existence
https://leporelo.info/premisa
https://leporelo.info/ekonomicka-rovnovaha
https://leporelo.info/globalni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_trh
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Syst%C3%A9mov%C3%A9_riziko&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Finan%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_r%C5%AFst
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Blahobyt&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Makroobez%C5%99etnostn%C3%AD_regulace
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Stabilita_soci%C3%A1ln%C3%AD
https://leporelo.info/ekonomicka-stabilita
https://referaty.aktuality.sk/ekonomicka-nerovnovaha-a-stabilita/referat-5142
https://referaty.aktuality.sk/ekonomicka-nerovnovaha-a-stabilita/referat-5142
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_stabilita
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nekontrolovatelnými s reálnou možností způsobit člověku, skupinám obyvatelstva, institucím, 

firmám, společnosti či státu škody nebo újmy; ztráty. Pokud však člověk pochopí příčiny změn 

v objektech, systémech či probíhajících procesech, pokud je schopný včas odhalit jejich 

příznaky, může hledat cesty eliminace nebo minimalizace hrozeb (nebezpečí), cesty snižování 

rizik vzniku bezpečnostních událostí, krizových jevů; eliminovat tyto negativní jevy ještě před 

jejich působením na objekty, systémy či procesy. Odhalování a průběžné monitorování 

parametrů, které se stávají krizovými faktory pro danou skutečnost, umožňuje zabránit 

negativním dopadům a dosáhnout zodpovídající úroveň bezpečnosti [11]. 

 

Mezní stavy (Boundary states) 

Pojem mezní stav je nadoborový pojem, který můžeme aplikovat v různých oborech lidské 

činnosti (včetně bezpečnosti), na různé entity - na artefakty vytvořené člověkem, nebo na živé 

či neživé „produkty“ vývoje naší planety Země. Obecně je mezní stav časový okamžik, kdy 

dochází k zásadnímu narušení entity (objektu, procesu či systému), v důsledku které dochází 

ke ztrátě původní funkčnosti entity. Mezní stavy jsou aplikovatelné na člověka, společnost, 

výrobky a produkty, na technické, přírodní či společenské entity, na morálku apod. [2].  

Znalost existence problematiky mezních stavů je velmi významná i v bezpečnosti. V procesech 

analýzy rizik a při návrhu protiopatření pracujeme s různými entitami (objekty, procesy, 

systémy). Obvykle při analýzách vycházíme ze standardních, případně přechodových stavů 

těchto entit, kdy nehrozí žádné reálné hrozby; entity jsou dlouhodobě v rovnovážném, stabilním 

stavu. Mnohdy si neuvědomujeme mezní stavy analyzovaných entit, které v okamžiku jejich 

naplnění zcela změní vlastnosti, chování a funkčnost. Nastává situace, kdy nedokážeme zajistit 

bezpečnost na požadované úrovni, protože se entita zásadním způsobem v důsledku svého 

mezního stavu změnila; přestala plnit svou původně zamýšlenou funkci, činnost. 

Mezní stavy, podle typu entity, na níž nastávají, můžeme dělit na [3]: 

 Mezní stavy v technice nastávají u technických objektů, jsou to tedy mezní stavy 

technických objektů. Důvody, vyřazení technického objektu z funkce lze členit na 

technické (příčiny interní; odpovídají technické mezní stavy) a technicko-

environmentální (příčiny externí, odpovídají technicko-environmentální stavy). 

 Mezní stavy přírody (též ekologické, environmentální mezní stavy). Tyto mezní 

stavy nastávají u přírodních objektů. Ekologické mezní stavy mohou nastávat na různě 

velkých lokalitách. Mohou mít charakter lokální, velkoplošný či globální. Mohou být 

způsobeny nevhodnými zásahy člověka do přírody (např. melioračními, chemizací – 

hnojením, přípravky proti nežádoucí flóře a fauně, stavebními úpravami – přehrady, 

dálnice, toxickými skládkami), nevhodným působením technických objektů na přírodu 

(exhalace, znečišťování ovzduší, půdy a vod. Příčinou může být i samostatná příroda – 

tornáda, zemětřesení, tsunami, záplavy; vesmír – srážky s vesmírnými tělesy atd. 

 Mezní stavy člověka (živé bytosti). Objektem je v tomto případě člověk, kterého 

můžeme charakterizovat jeho materiálním tělem, nehmotným duševnem a interakcemi 

se svým okolím, tedy s lidmi, jimi vytvořenými artefakty, přírodou a vesmírem. 

Osobnostní mezní stavy můžeme členit podle příčin, které je způsobují, a to: 

o v člověku samotném – patří sem například zdravotní mezní stavy, jež souvisejí 

s tělesnými a duševními nemocemi; etické mezní stavy, které souvisí s jednáním 

člověka ve vztahu k lidem, jim vytvořeným artefaktům a přírodě; 

o v okolí příslušného člověka – sem patří mezní stavy související s těmito 

faktory: 

 odchod z pracovního poměru; 

 neshody v zaměstnání, rodině, společenských či politických 

organizacích, sportovních, zájmových klubech atd.; 
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 pracovním přetížení – psychologické mezní stavy, syndrom vyhoření 

jedince („bournout syndrom“). 

 Mezní stavy ekonomické. V prostředí ekonomiky je možné nalézt celou řadu entit 

(objektů, procesů, systémů) které za specifických podmínek dosahují svých mezních 

stavů; ve větší či menší míře ohrožujících ekonomickou bezpečnost (jedinců, institucí, 

firem, bank, pojišťoven, leasingových společností, jednotlivých průmyslových odvětví, 

trhů, až po bezpečnost státu, státních útvarů či společenství). Ke sledovaným 

systémovým veličinám ekonomického (parametrům) charakteru patří např. ukazatele 

jako jsou výšky dluhů, půjček, úvěrů, hypoték, kredibilita, schopnost splácet úvěry, 

inflace, nezaměstnanost, kupní síla obyvatelstva, kurzy lokálních a světových měn, 

produktivita apod. Mezními ekonomickými stavy jsou pak např. platební neschopnost, 

sekundární platební neschopnost, osobní, firemní, státní bankrot, vymáhání dluhů apod. 

 Mezní stavy společenské, profesionální (společenské, profesionální mezní stavy). 

K nejrozšířenějšímu společenskému meznímu stavu patří revoluce. Jsou to kvalitativní 

mezní stavy charakterizované tím, že určitý společenský řád nemůže (nechce) dále plnit 

svou funkci. Podnět k revoluci obvykle nepřichází „ze shora“, od vládnoucích, 

mocenských skupin, které se jej snaží udržet. Zdrojem revoluce je dlouhodobá 

nespokojenost velké části obyvatelstva. Podnět přichází „ze zdola“, „utlačovaní“ už 

nechtějí takto dál pokračovat. Ne ve všech případech musí dojít k revoluci. 

Nespokojenost se současným stavem v demokratických společnostech ovlivňuje 

politiku, volby do různých zastupitelských orgánů, stávky na různých úrovních, veřejné 

protesty atd., což patří k evolučním procesům (nikoliv tedy k revolučním) 

 Mezní stavy morálky – patří sem především stav morálky a s ní související mezní stavy 

terorizmu, násilných náboženských expanzí atd.. 

  

Členění mezních stavů podle jejich vlastností 

Mezních stavů se u různých objektů může celkově vyskytovat velmi mnoho, a proto je 

můžeme např. dělit [3].  

 Podle charakteru změn stavových veličin 

o Kvalitativní mezní stavy – mezní stav nastane tehdy, jestliže hodnota 

(kvantita) některého ze stavových parametrů se stane pro funkci objektu 

nepřípustná. 

o Kvantitativní mezní stavy – mezní stav nastane tehdy, jestliže se změní 

kvalita některého ze stavových parametrů tak, že neumožňuje funkci objektu. 

 Podle časového průběhu jejich vzniku 

o Okamžité mezní stavy – vznik mezního stavu závisí pouze na okamžitých 

hodnotách stavových parametrů, které určují vznik mezního stavu. 

o Kumulativní mezní stavy – vznik mezního stavu závisí na kumulaci 

(hromadění) změn ve vlastnostech struktury objektu v procesu postupného 

působení a ovlivňování objektu z jeho okolí. Nezávisí tedy na okamžitých 

hodnotách parametru tohoto působení a ovlivňování, ale na jejich časovém 

průběhu. 

 Podle možné následnosti mezních stav 

o Vylučující se (disjunktivní) mezní stavy - – dva mezní stavy jsou 

označovány jako „vylučující se“, může-li vzniknout pouze jeden z nich, takže 

druhý je pak stavem nedosažitelným (tedy nebude následovat); 

o Příčinné( kauzální, následné) mezní stavy  – dva mezní stavy se označují 

jako kauzální tehdy, jestliže vznik jednoho mezního stavu vytváří podmínky 

pro možný vznik druhého mezního stavu.   

 Podle chování po odstranění aktivace objektu  
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o Vratné mezní stavy – po odstranění aktivace objektu vyvolávající mezní stav, 

jeho důsledky odezní. 

o Nevratné mezní stavy – následky dosažení mezního stavu zůstávají i po 

odstranění aktivací na objekt. 

 Podle charakteru následků dosažení mezního stavu 

o Poruchové mezní stavy – dosažení mezního stavu způsobí poruchu, 

v důsledku níž sice objekt není schopen plnit svou funkci, ovšem po odstranění 

poruchy je objekt opět provozuschopný, se svou plnou, původní funkčností. 

o Bezpečnostní mezní stavy – souvisejí s bezpečností objektu. Dosažení 

mezního stavu způsobí destrukci součásti, která je součástí ochranného 

zařízení před vznikem havarijních stavů. Destrukce této „ochranné součásti“ 

ochrání objekt před vznikem jiných, mezních stavů. 

o Havarijní mezní stavy – souvisejí s havárií objektu. Dosažení mezního stavu 

vede k destrukci objektu. 

 Podle možnosti jejich výskytu 

 Podle rozsahu oblasti, v níž nastává mezní stav 

 Podle statistického pojetí mezních stavů 

o Deterministické mezní stavy – – charakteristiky mezních stavů (mezní 

plochy) i charakteristiky spolehlivosti jsou určeny jednoznačně (kvantifikátor 

je určen jednou hodnotou). 

o Deterministické mezní stavy – charakteristiky mezních stavů (mezní plochy) 

i charakteristiky spolehlivosti nejsou určeny jednoznačně (parametr je 

intervalové číslo). 

 Podle počtu mezních parametrů popisujících mezní stav 

o Jednoparametrické mezní stavy – mezní podmínka obsahuje pouze jeden 

mezní parametr. (např. varování o nezaplacení splátky hypotéky přijde 

v okamžiku, kdy uplyne doba 10 dní po termínu splátky.) 

o Víceparametrické mezní stavy – mezní podmínka obsahuje více než jeden 

mezní parametr (např. voda začíná vřít při 100° C a při tlaku 1 atm). 

 

 
Obr. 6: Pohled na základní členění mezních stavů v podobě tzv. myšlenkové mapy.  

(Zdroj: autor) 
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Závěr 

Problematika mezních stavů při řízení bezpečnosti v obecném smyslu slova nebyla zatím 

v praxi široce využívána. Mezní stavy jsou velmi dobře známé inženýrům, konstruktérům, 

projektantům v oblasti strojírenství, stavebnictví, elektroenergetice. Poznatky mezních stavů 

lze ale obecně implementovat v podstatě na jakýkoliv objekt [9], pokud přihlédneme k jeho 

specifikům. Nemusí se jednat nutně jen o produkty, výrobky, ale teorie mezních stavů je 

aplikovatelná i do společenských, přírodních, bezpečnostních věd. 
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DETEKCE ADULTERANTŮ VE VZORCÍCH KOKAINU POMOCÍ 

INFRAČERVENÉ A RAMANOVY SPEKTROSKOPIE 

 
VERONIKA SKOUPÁ, ADÉLA LOUKOTOVÁ, MARTIN KUCHAŘ, 

VLADIMÍR SETNIČKA 

 

Abstrakt 
Detekce adulterantů je klíčová pro získávání informací o zeměpisném původu nelegálních drog, 

způsobu výroby nebo o jejich distribučních sítích. V současné době je pro detekci využíváno 

především plynové chromatografie. Nevýhody této metody jsou její časová náročnost, nutnost 

rozpouštění pevného vzorku a to, že se jedná o analýzu destruktivní. Měření pomocí vibrační 

spektroskopie je rychlé a lze měřit i pevné vzorky. Ramanova spektra je možné měřit i přes 

spektroskopicky transparentní obaly bez nutnosti jejich otevření. Výhodou je i to, že policie 

v současné době vlastní několik přenosných Ramanových spektrometrů, takže by nebylo nutné 

vzorky zasílat do laboratoří.  

 

Klíčová slova 
kokain, adulterant, Ramanova spektroskopie, ATR 

 

Abstract 

Detection of adulterants is important for obtaining information about the geographical origin of 

the illicit drugs, the production method, or their distribution networks. Currently, gas 

chromatography is used for detection. The disadvantages of this method are time consuming 

procedure, the necessity of dissolving the solid sample and a destructive analysis. Vibrational 

spectroscopy is fast and solid samples can be measured. Raman spectra can also be measured 

through a transparent packaging without an opening. Another advantage is that the police 

currently own several portable Raman spectrometers so that samples would not need to be sent 

to laboratories. 

 

Key words 
cocaine, adulterant, Raman spectroscopy, ATR 

 

Úvod 

Nelegální obchod s drogami a psychotropními látkami je celosvětově významných problémem. 

Výroba a obchod s drogami jsou prvořadou aktivitou kriminálních skupin. Žádná jiná forma 

organizovaného zločinu nepřináší takové zisky. 

Nejvíce pašovanou drogou na světě je kokain1. Hlavní produkce kokainu je z oblasti horní 

Amazonie a severovýchodního Peru, odkud je převážen většinou do Severní Ameriky a 

Evropy2. 

Negativní dopady drog na sociální, zdravotní, kulturní a ekonomickou sféru je prokazatelný, 

např. drogy způsobují vyšší kriminalitu. Proto většina států považuje nelegální výrobu drog, 

nezákonnou distribuci drog a některé další nepovolené způsoby zacházení s nimi za trestné 

činy. 

Ramanova spektroskopie se používá pro detekci drog, protože je měření rychlé a je možné 

získat spektra i přes transparentní obaly bez nutnosti jejich otevření. Policie ČR v současné 

době vlastní několik přenosných Ramanových spektrometrů, díky kterým je možné 

identifikovat drogy přímo na místě (bez nutnosti transportu vzorků do laboratoře).  

 

 

 



270 
 

Historie kokainu 
Kokain (Obr. 1), neboli benzoylmethylekgonin, je tropanový alkaloid, který je získáván ze dvou 

různých keřů, a to z Erythroxylum coca nebo z Erythroxylum novogranatense, které se 

vyskytují v  Jižní Americe, konkrétně v Kolumbii, Ekvádoru, Peru a Bolívii. Z každé rostliny 

se sklidí listy asi třikrát za rok3.  

 
Obr. 1: Struktura kokainu (Zdroj: autor) 

 

Psychostimulační účinky kokainu jsou známy již po několik staletí. Užívání kokainu bylo 

praktikováno už Jihoamerickými indiány (zvýšení dechové frekvence ve vyšších nadmořských 

výškách)5. Žvýkání listů smíchaných s vápnem byla běžná praxe mezi domorodci, kteří 

cestovali na velké vzdálenosti, aniž by docházelo k únavě. Tím, že se list koky smísí s vápnem, 

se z koky uvolní kokain ve formě báze4. 

V 16. století, během kolonizace Jižní Ameriky, se tato droga rozšířila i do jiných států světa5. 

Pouze malé množství (1-2 %) z koky se vyváží pro výrobu léčivých látek. Zředěné vodné 

roztoky kokainu ve formě hydrochloridu se používali (dnes už jen výjimečně) jako lokální 

anestetikum v oftalmologii1. Zbytek přispívá k nedovolenému obchodu s drogami ve světě3. 

První úspěšnou extrakci kokainu provedl v roce 1859 Albert Niemann6. To vedlo ke komerční 

výrobě německou firmou Merck1. Na začátku 19. století byly poprvé zpozorovány vedlejší 

účinky dlouhodobého užívání kokainu. To vedlo v roce 1914 k vydání zákona The Harrison 

Narcotics Act, který zakazoval užívání kokainu pro jiné účely než léčebné. V roce 1922 byl 

kokain označen za návykovou látku5. 

 

Výroba kokainu 

List koky obsahuje 0,7–2,5 % alkaloidů, hlavní složkou (typicky 40 až 50 %) je kokain. Odrůda 

Erythroxylum novogranatense obsahuje větší množství kokainu než odrůda Erythroxylum coca, 

ale také vyšší koncentraci kokainu v podobě esteru s kyselinou skořicovou. Ten brání 

krystalizaci kokainu, proto je odrůda Erythroxylum novogranatense méně žádaná pro výrobu 

kokainu3. 

Výtěžnost extrakce je nízká, nejen kvůli nízkému obsahu kokainu v listech, ale i kvůli nízké 

efektivitě používaných extrakčních metod. Výtěžnost je okolo 45 %, z 390 kg listů 

Erythroxylum coca je získán 1 kg kokainové báze7. 

Drcené listy jsou smíchány se silnou bází (např. vápnem). Takto se ponechají několik dní a 

následně jsou ze směsi extrahovány alkaloidy pomocí organických rozpouštědel, nejčastěji se 

používá benzín, petrolej či aceton.  

Benzínový extrakt se extrahuje přidáním silné kyseliny (např. sírové) a vodného roztoku 

amoniaku. Po odstátí se vzniklý produkt nazývá alkaloidová pasta.  

Následuje oxidace nečistot, která se provádí přidáním manganistanu draselného. Ty jsou poté 

odstraněny rafinací s etherem a vzniká kokainová báze. Tento produkt obsahuje značné 

množství zbytků organických rozpouštědel. Reakcí s kyselinou chlorovodíkovou a alkoholu 
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dochází k žádoucímu čištění a vysrážení ve formě jemných bílých krystalů hydrochloridu 

kokainu. 

Následnou reakcí hydrochloridu kokainu s hydrogenuhličitanem sodným získáme tzv.  

„crack“7.  

 

Účinek kokainu 

Kokain ovlivňuje monoaminové neurotransmitery, zejména dopamin, noradrenalin a 

serotonin6. Neurotransmitery se uvolní do synaptických štěrbin a aktivují postsynaptické 

neurony. Kokain způsobuje blokaci reabsorpce neurotransmiterů. Tím zvětšuje jejich množství 

v synaptických štěrbinách a dochází k hyperaktivaci centra odměny v mozku7. Dráždění 

receptorů způsobuje zvýšenou výkonnost a pozornost6 a touhu pociťovat účinky psychoaktivní 

látky, známou pod termínem „craving“. Tento jev způsobuje neodkladnou dychtivost po droze7. 

Kokain má ve všech formách stejný fyziologický i psychologický účinek. Metoda podání však 

hraje důležitou roli v intenzitě a trvání požitku7. Při pravidelném užívání kokainu dochází 

k toleranci a vzniku závislosti. K dosažení stejného účinku je nezbytné zvyšovat dávku6.  

 

Dávkování a aplikace 

Orální aplikace – kdy se žvýká 25–50 g listů rostliny koky, obsah kokainu obsažený v tomto 

množství listů tvoří přibližně 0,05–0,1 g (ref8). 

Intranazální aplikace – používá se kokain hydrochlorid. Množství podávané látky je značně 

individuální8. Plný účinek se dostavuje po 10–45 minutách od doby podání a přetrvává více než 

1 hodinu7. 

Intravenózním aplikace – stejně jako v případě intranazální aplikace je množství dávky 

individuální, účinek nastupuje skoro okamžitě a doba trvání je 30–45 minut7. 

Užití inhalací – používá se forma volné báze nazývaná „crack“8 či kokainová pasta 

s marihuanou. Nástup účinků i jejich trvání je velmi podobné s intravenózní aplikací. 

Kokainová pasta je směs alkaloidů, rostlinných extraktů a kyseliny benzoové7. Ačkoli se jedná 

o vedlejší, toxický produkt při výrobě kokainu, počet osob závislých na této formě aplikace se 

neustále zvyšuje2. 

Časové detekční okno kokainu je přibližně 48 hodin7. 

 

Adulteranty kokainu 

V reálných vzorcích kokainu, lze detekovat různé typy adulterantů a ředících látek, některé 

z nich posilují účinky kokainu, jiné mají za úkol potlačit vedlejší účinky této drogy. Tyto látky 

jsou do drog přidávány v takové míře, že čistota takto pořízeného kokainu činí pouze 20– 75 

%. Hlavním cílem je především zvýšit množství produktu na maximum a tím i finanční zisk 

z prodeje9.  

Profilování drog poskytuje informace o zeměpisném původu nelegálních drog, způsobu výroby 

nebo o jejich distribučních sítích. Zpracovávání těchto informací je neocenitelné nejen pro lepší 

znalosti o trhu s drogami, ale také k zavedení účinné a spolehlivé protidrogové politiky. 

Například v rámci prevence snižování škodlivých účinků poznatky získané prostřednictvím 

analýzy budou užitečnými informacemi pro odborníky na zdravotní péči i spotřebitele, kteří 

mají omezené znalosti o složení vzorků prodávaných na trhu. Určení, které příměsi jsou 

přítomny a studie zdravotních účinků mohou být užitečné pro pochopení neočekávaných 

vedlejších účinků, nebo "náhodného" nárůstu předávkování po užití drog. 

Přehled literatury10, 11 uvádí, že se jako příměsi se často používají cukry (glukóza, sacharóza, 

laktóza, atd.), mastek, škrob a uhličitany. Počet nežádoucích příměsí se u kokainu od roku 1980 

zvyšuje. V roce 1980 byly v Evropě dva hlavní adulteranty kokainu, a to lidokain a cukry. 

V roce 2015 to byly: fenacetin, levamisol, kofein, lidokain a následuje je diltiazem, hydroxyzin 

a prokain12. 
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Tab. 1: Příměsi 250 vzorků kokainu zabavených ve Švýcarsku v letech 2012-2013. Převzato 

a upraveno z literatury12. 

Adulteranty  

(samostatně nebo ve směsi) 

Počet 

vzorků 

Min. 

hmotnost 

(g) 

Průměrná 

hmotnost 

(g) 

Max. 

hmotnost 

(g) 

Kofein–paracetamol 180 4 2170 24539 

Laktosa 20 4 98 502 

Kofein 11 2 57 301 

Paracetamol–kofein–fenacetin 8 501 3161 5020 

Fenacetin 7 9 1146 11186 

Fenacetin–kofein–glukosa–

mannitol–laktosa 7 -     

Sacharoza 5 15 213 438 

Glukosa-laktosa 4 3 117 332 

Fenacetin–lidokain–mannitol 4 420 499 576 

Lidokain 4 3 810 3106 

Paracetamol–kofein–

griseofulvin 3 2 4 5 

Uhličitan sodný 2 22     

Kreatin 1 31     

 

Z Tab. 1 je patrné, že mezi nečetnější adulteranty ve Švýcarsku v letech 2012–2013 patřil 

kofein, paracetamol, fenancetin a laktosa.  

V této práci bylo zkoumáno složení 292 vzorků zabavených v České Republice za posledních 

10 let (2009–2018), Tab. 2. Na rozdíl od vzorků ze Švýcarska se u nás vyskytuje paracetamol 

jako adulterant jen velmi zřídka (pouze ve 2 vzorcích) a rovněž laktosa nepatří mezi často se 

vyskytující adulteranty. Zatímco levamisol, který v Tab. 1 není uveden ani jednou, je ve 

vzorcích zabavených v ČR nejčastěji se vyskytujícím adulterantem. 

 

Tab. 2: Adulteranty ve vzorcích kokainu zabavených v ČR v letech 2009–2018. 

Adulterant Četnost výskytů ve vzorcích 

Levamisol 121 

Fenancetin 81 

Lidokain 58 

Kofein 44 

Kreatin 36 

Manitol 31 

Laktosa 22 

Benzokain 12 

Efedrin 9 

Prokain 9 

(Zdroj: autor) 

 

Složení vzorků kokainu se během let změnilo. Mezi lety 2009–2012 byl nejčetněji používán 

adulterant fenancetin, následovaný levamisolem a lidokainem. Od roku 2013 je nejčastěji se 

vyskytujícím adulterantem levamisol a četnost fenancetinu ve vzorcích výrazně poklesla. Od 

roku 2013 se také ve vzorcích přestal vyskytovat efedrin.  
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Průměrná čistota kokainu během let vzrostla. V roce 2009 byla  26,4 %, zatímco v letech 2015–

2018 se pohybovala mezi 50 až 60 %. Do roku 2013 většina záchytů velkého množství kokainu 

(více než 0,5 kg) mívala obsah okolo 15 % kokainu. Tento jev se po roce 2013 změnil a není 

nijak výjimečné, že zabavené vzorky (hmotnosti větší než 0,5 kg) obsahovaly kolem 80 % 

kokainu.  

 

Vibrační spektroskopie 

Vibrační spektroskopie je nedestruktivní metoda, která se zabývá studiem pohybů jader v 

molekulách, tj. molekulárních vibrací, a to prostřednictvím interakce molekuly se zářením, 

která vede k vibračním přechodům molekuly. Můžeme ji rozdělit na infračervenou (infrared, 

IR) a Ramanovu spektroskopii. 

Vibrace indukující změnu dipólového momentu molekuly se projeví v IR spektrech, zatímco 

vibrace indukující změnu polarizovatelnosti molekuly se projeví v Ramanových spektrech. 

Díky rozdílným výběrovým pravidlům jsou Ramanova a IR spektroskopie do jisté míry 

komplementární, některé vibrace mohou být aktivní v obou těchto metodách, některé jen v 

jedné z nich a některé mohou být v obou neaktivní13. 

 

IR spektroskopie 

Principem infračervené spektroskopie je interakce vzorku s infračerveným zářením, kdy 

dochází k pohlcení fotonu zkoumaným vzorkem. Energie fotonů infračerveného záření není 

dostatečná pro excitaci elektronů v molekulovém orbitalu, ale vyvolá změnu vibračního nebo 

rotačního stavu molekuly. U změny vibračního stavu jsou pozorovány změny délek či úhlů 

vazeb. 

Používá se široké rozmezí vlnových délek, podle kterých dělíme infračervenou spektroskopii 

na dalekou FIR (Far Infrared), střední MIR (Middle Infrared) a blízkou NIR (Near Infrared). 

 

ATR 

Jednou z technik IR je technika zeslabeného úplného odrazu nazývaná ATR (Attenuated Total 

Reflection) využívá jednoduchého či vícenásobného úplného odrazu na fázovém rozhraní 

měřeného vzorku a měřícího krystalu s vysokým indexem lomu. Vzorek je nanášen na krystal 

tvořený nejčastěji selenidem zinečnatým, germaniem či diamantem. Paprsky jsou přivedeny do 

krystalu na fázové rozhraní se vzorkem tak, aby splňovaly podmínku úplného odrazu. Pokud 

vzorek absorbuje záření o určité frekvenci, pak tato složka bude v totálně odraženém záření 

zeslabena. Díky velmi malé penetrační hloubce záření do vzorku (řádově jednotky μm) je tato 

metoda vhodná především pro měření vodných roztoků i pevných látek. Jedná se o účinnou 

rychlou metodu, která vyžaduje minimální přípravu vzorku pro analýzu. 

 

Ramanova spektroskopie 

Ozáření molekuly monochromatickým zářením má vždy za následek pružný a nepružný rozptyl 

záření. V pružném rozptylu (Rayleighův rozptyl) nedojde k žádné změně frekvence fotonu, ani 

ke změně jeho vlnové délky a energie. Naopak nepružný rozptyl je doprovázen posunem 

frekvence v důsledku buzení nebo deaktivace molekulárních vibrací, při kterých má foton buď 

nižší (Stokesův rozptyl) nebo vyšší (anti-Stokesův rozptyl) energii14, 15. 

Měření je nejčastěji prováděno pouze v oblasti Stokesova rozptylu. Jelikož je Rayleighův 

rozptyl mnohem intenzivnější než Ramanův, musí být tento rozptyl odstraněn16. 

IR spektroskopie je jedním z nástrojů pro forenzní identifikaci materiálů, a to především díky 

svému snadnému použití a dostupnosti rozsáhlých digitálních knihoven spekter. V posledním 

desetiletí se však upřednostňuje Ramanova spektroskopie. Ve srovnání s IR spektroskopií má 

Ramanova spektroskopie několik výhod, díky kterým je tato technika atraktivní pro forenzní 

analýzu. Příprava vzorku je ve většině případů minimální, umožňuje nedestruktivní analýzu, 
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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 

materiálů17.  

Ramanova spektroskopie poskytuje jednoznačnou identifikaci sloučeniny v několika 

sekundách či minutách. Kromě výše uvedeného je další výhodou Ramanovy techniky možnost 

měření vzorků přes transparentní plastové a skleněné nádoby nebo vaky, takže je není nutné 

před analýzou otevírat18. Tím se sníží riziko potenciální kontaminace vzorku, ohrožení obsluhy, 

životního prostředí atp. 

Ramanova spektra je možné měřit i přes lepicí pásky a to jak průhledné19, tak i barevné. Lepicí 

pásky se používají pro sběr částic, poté jsou přilepeny na krycí sklíčko nebo složeny přes sebe. 

U průhledné pásky nezáleží, zda byla přilepena na sklíčko nebo měřena složená páska. Barevné 

pásky se před měřením bez sklíčka musí rozlepit. Z literatury vyplývá20, že barevné pásky 

neměly na profil pásů (tvar, poloha maxima, intenzita) ve spektru vliv ani v jednom případě.  

Pomocí transparentní lepicí pásky byla sebrána textilní vlákna různého druhu a barvy, mezi 

kterými byly zachyceny drogy (extáze, kokain, ketamin a amfetamin). Následně byly pásky 

přilepeny na podkladovou folii a změřena Ramanova spektra drog. Bylo zjištěno, že materiál 

ani barva vláken nemá na průběh spekter vliv. Pokud by se objevily pásy z vlákna nebo lepidla 

pásky, daly by se jednoduše ze spektra odečíst19. 

Díky možnosti měření přes průhledné a spektrálně transparentní, ale i barvené, lahve může být 

Ramanova spektroskopie využívaná při detekci drog uvnitř nápojů. C. Eliasson a spol.21 

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. Problém 

je, že vysoce fluorescenční složky nebo nečistoty přítomné v roztoku by mohly snížit citlivost 

této techniky, protože fluorescence by mohla překrýt vlastní Ramanovy signály analytu. Pro 

potlačení fluorescence je nutné zvolit správnou excitační vlnovou délku laseru (830 nm)21. 

 

Experimentální část 

 

Chemikálie  
Kokain hydrochlorid o deklarované čistotě 99 % byl zakoupen od firmy Fagron. Paracetamol o 

deklarované čistotě 98,5 % byl zakoupen od firmy Fagron, fenancetin s deklarovanou čistotou 

≥98,0 % od firmy Aldrich. Dva reálné vzorky K-971 a K-972 byly získány od Policie ČR.  

Od 1. 3. 2016 je účinná vyhláška 59/2016 Sb., která vymezuje pracoviště, popř. osoby, které 

nepotřebují povolení k zacházení s návykovými látkami a s přípravky návykové látky 

obsahující. Tato vyhláška se týká mj. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, 

Technická 1905/5, 166 28 Praha 6 a jejích fakult a ústavů. 

 

Přístroje 

DXR Smart Raman spektrometr, (Thermo Fisher Scientific, USA), který obsahuje lasery 

emitující vlnové délky 780 a 532 nm. Spektrální rozsah byl od 3500 do 50 cm-1. Měření bylo 

prováděno při obou excitačních vlnových délkách jak bez korekce, tak i s automatickou korekcí 

fluorescence proložením polynomu šestého stupně. 

Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Nicolet iS50 FT-IR spektrometr (Thermo 

Fisher Scientific, USA) s vestavěným diamantovým ATR krystalem. Spektrální rozsah byl od 

400 do 4000 cm-1. 

 

Příprava a měření vzorků  

Pomocí analytických vah byl navážen kokain a adulterant. Ty byly promíchány v achátové třecí 

misce a směs byla přesypána do skleněné vialky. Smísením kokainu s jednotlivými adulteranty 

v různém poměru byly připraveny koncentrační řady (20–80 % kokainu).  
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Ramanova spektra byla měřena přes vialku při obou excitačních vlnových délkách. IR spektra 

byla měřena technikou ART přidáním malého množství vzorku na diamantový krystal. Každý 

vzorek (při každé metodě měření) byl měřen dvakrát, kvůli následnému statistickému 

zpracování dat.  

 

Výsledky 

Ačkoliv se ve spektrech kokainu a adulterantů mnoho pásů překrývá, lze najít i pásy, kterými 

se adulteranty a kokain se od sebe spektrálně liší (Obr. 2). Na obrázku je spektrum směsi složené 

z kokainu a fenancetinu, které je kombinací spekter čistých látek. V tomto spektru směsi jsou 

barevně vyznačeny pásy, které jsou typické pro kokain (modře) a fenancetin (fialově).  

 

 
Obr. 2: Ramanova spektra směsi kokainu a fenancetinu v poměru 60:40 (m/m), a čistého 

kokainu a fenancetinu měřená při excitační vlnové délce 532 nm. Ve spektru směsi jsou 

vyznačeny pásy specifické pro kokain (modře) a pro fenancetin (fialově) (Zdroj: autor) 

 

Pro vícesložkové směsi je situace obtížnější, protože se pásy jednotlivých složek více 

překrývají. Na Obr. 3 je patrné, že spektrum směsi je kombinací spekter čistých složek. Pro 

všechny adulteranty byl zaznamenán alespoň jeden pás, jehož posunem se liší od pásů ostatních 

adulterantů. Například paracetamol a fenancetin mají díky podobné struktuře velmi podobná 

spektra. I v tomto případě je ovšem možné nalézt pásy, které mají odlišné chemické posuny a 

jsou tedy specifické pro jednotlivé složky. Pásy ve směsi (obr. 2) specifické pro kokain jsou 

vyznačeny modře, pro fenancetin fialově a pro paracetamol zeleně.  
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Obr. 3: Ramanova spektra třísložkové směsi a jednotlivých čistých složek, měřené při 

excitační vlnové délce 532 nm. Ve spektru směsi jsou vyznačeny pásy specifické pro kokain 

(modře) a pro fenancetin (fialově) a pro paracetamol (zeleně). (Zdroj: autor) 

 

Pro kvantitativní vyhodnocení spekter bylo nutné použít specializované programy. V programu 

TQ Analyts je možné vybrat několik metod. V tomto případě byla použita metoda částečných 

nejmenších čtverců. Pro vytvoření kalibrační přímky bylo nutno zvolit spektrální oblasti, 

z kterých bude vytvořena kalibrační závislost. Je vhodné volit oblasti, kde se jednotlivé složky 

směsi od sebe spektrálně liší. Pomocí těchto drobných odlišností jsme byli schopni vytvořit 

kalibrační přímky (Obr. 4 a 5), díky kterým bylo možno určit poměry jednotlivých složek.  

 

 
Obr. 4: Kalibrační přímka fenancetinu vytvořená ze spekter 9 vzorků směsí kokainu a 

fenancetinu. Spektra byla měřena na ATR krystalu. (Zdroj: autor) 

 

 

phenacetin

RMSEC:  1,25   Corr. Coeff.: 0,9991

RMSEP:  1,56   Corr. Coeff.: 0,9987   

3 factors used 

Calibration

Validation

Correction

Cross-correction

Ignore

-4  103Actual

-4
1

0
3

C
a

lc
u

la
te

d



277 
 

 
Obr. 5: Kalibrační přímka kokainu vytvořená ze spekter 9 vzorků směsí kokainu a 

fenancetinu. Spektra byla měřena na ATR krystalu. (Zdroj: autor) 

 

Pomocí těchto kalibračních křivek byly kvantifikovány obsahy obou látek ve dvou reálných 

vzorcích kokainu (K-971 a K-972). Zatímco vzorek K-971 obsahoval 55,6 %, v případě vzorku 

K-972 byl obsah kokain hydrochloridu 58,3 % (rozšířená nejistota byla 7 %). 

 

Závěr 

Z dostupných informací o složení reálných vzorků kokainu byly vybrány nejčastěji používané 

adulteranty a byly vytvořeny modelové směsi kokainu a těchto adulterantů o různých 

zastoupeních. Čisté látky a směsi byly analyzovány pomocí infračervené spektroskopie 

technikou ATR a Ramanovy spektroskopie.  

Ve spektrech všech dvousložkových i třísložkových směsí byly identifikovány pásy 

jednotlivých látek. Pro dvousložkové směsi byl sestaven kalibrační model, který umožňoval 

kvantifikaci kokainu i fenancetinu. Reálné vzorky K-971 a K-972 byly pomocí kalibrační 

křivky pro kokain kvantifikovány. Výsledky byly porovnány s výsledky získanými pomocí 

plynové chromatografie, od kterých se statisticky významně neliší. Stejným způsobem je 

možné vytvořit kalibrační křivky pro další adulteranty.  
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STRUKTURNÍ STUDIE KATHINONŮ METHYLONU, BUTYLONU  

A PENTYLONU V ROZTOKU METODAMI CHIROPTICKÉ 

SPEKTROSKOPIE 
 

DITA SPÁLOVSKÁ, FRANTIŠEK KRÁLÍK, MICHAL KOHOUT, MARTIN KUCHAŘ, 

VLADIMÍR SETNIČKA 

 

Abstrakt 

Šíření nových syntetických drog je v posledních letech celosvětovým problémem. Ačkoli 

účinky těchto látek jsou obvykle podobné účinkům známých omamných a psychotropních 

látek, jejich metabolismus v lidském těle často není dostatečně popsán. Pro pochopení 

metabolismu v organismu je důležité znát detailní strukturní parametry látek. 

Tato studie objasňuje 3D strukturu tří homologických látek: methylonu, butylonu a pentylonu, 

které patří do skupiny syntetických kathinonů, za využití zejména chiroptické spektroskopie ve 

spojení s kvantově chemickými výpočty. Ve vodném roztoku bylo odhaleno a popsáno pět, šest 

a devět stabilních konformerů pro methylon, butylon a pentylon. Dále bylo zjištěno jejich 

relativní rovnovážné zastoupení a proběhlo porovnání spekter experimentálních se 

simulovanými za výsledné velmi dobré shody, což potvrzuje získané strukturní parametry. 

 

Klíčová slova 

nové syntetické drogy, kathinony, ab initio výpočty, strukturní analýza, molekulová 

spektroskopie, cirkulární dichroismus 

 

Abstract 

The occurrence of new designer drugs has been a global problem in recent years. Although the 

effects of these substances are usually similar to known narcotics and psychotropic substances, 

their metabolism in the human body is often not sufficiently described. To understand the 

metabolism in the human organism it is important to know the structural parameters of 

substances in detail. 

This study revealed the 3D structure of methylone, butylone and pentylone, a psychostimulants 

from the class of synthetic cathinones, using mainly chiroptical methods with quantum 

chemical calculations. In an aqueous solution, five, six and nine stable conformers for 

methylone, butylone and pentylone, respectively, were detected and their relative abundances 

were found. The experimental spectra were compared to simulated spectra and, finally, very 

good agreement was achieved.  

 

Key words 

new psychoactive substances, cathinones, ab initio calculations, structural analysis, molecular 

spectroscopy, circular dichroism 

 

Úvod 

Nové psychoaktivní látky (NPS – new psychoactive substances), tvoří v dnešní době důležitou 

položku na černém trhu s drogami. V současné době jich systém včasného varování Evropské 

unie (EU) monitoruje přes 670 (cit.1), přičemž každoročně se na území EU nově objeví několik 

desítek dosud neevidovaných NPS. Zatím nejvíce NPS přibylo v roce 2014, kdy bylo zadrženo 

celkem 101 do té doby nehlášených NPS2. V roce 2017 zaevidovaly členské státy EU 51 nových 

látek1. V evidenci Organizace spojených národů pro drogy a kriminalitu (UNODC – United 

Nations Office on Drugs and Crime) je 803 různých NPS, které byly ohlášeny v letech 2009–

2017 (cit.3).  
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Definice NPS je dle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2017/2103 ze dne 15. 11. 

2017 následující: „látka v čisté formě nebo v přípravku, jež není uvedena v Jednotné úmluvě 

Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961, ve znění protokolu z roku 

1972, ani v Úmluvě Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971, ale 

může představovat zdravotní nebo společenská rizika obdobná těm, která představují látky 

uvedené v těchto úmluvách“ (cit.4). Nové syntetické drogy jsou pak dle směrnic Rady EU 

(97/396/SVV) definovány jako „látky s omezeným terapeutickým využitím, které nejsou 

uvedené v seznamu látek podléhajících Úmluvě Organizace spojených národů 

o psychotropních látkách z roku 1971“ (cit.5). V České republice (ČR) se zacházení s novými 

syntetickými drogami řídí zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších 

předpisů6 a jejich seznam je kontrolován Nařízením vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech 

návykových látek, ve znění pozdějších předpisů7. Ten je několikrát ročně Vládou ČR 

novelizován na základě trendů v syntéze a distribuci NPS. 

Velký problém spočívá v relativně snadné dostupnosti legálních i ilegálních NPS na internetu, 

a to nejen v běžných internetových obchodech, ale také na „dark netu“ (cit.8). Jedná se o zcela 

anonymní přístup na internetové stránky a obchody, a proto je vystopování prodávajících či 

nakupujících téměř nemožné. Často jsou NPS prodávány pod zavádějícím označením „legal 

highs“, v některých případech však nesou označení známých OPL (heroin, kokain, extáze) nebo 

je výrobek směsí několika různých drog9. Do Evropy se NPS většinou dostávají z Číny, kde 

jsou vyráběny v chemických a farmaceutických společnostech, a v menší míře také z Indie10,11.  

Mezi nejvíce zastoupené skupiny NPS patří syntetické kanabinoidy, kathinony, fenethylaminy, 

benzodiazepiny, arylcyklohexylaminy a opioidy. V roce 2016 tvořily z celkového počtu více 

než 71 000 záchytů NPS téměř 80 % syntetické kanabinoidy a kathinony. 

Syntetické kathinony, mezi které patří látky studované v rámci této práce, jsou látky strukturně 

odvozené od kathinonu, který je účinnou látkou keře katha jedlá (Catha edulis). Ten roste 

v Severní a Východní Africe a na Arabském poloostrově, kde je zvykem žvýkání čerstvých 

lístků kathy. Přirozeně se vyskytující aktivní látka v kathě jedlé je (S)-kathinon12. K účinkům 

kathinonů patří zejména bdělost, radost, nárůst energie a představivosti, usnadnění komunikace, 

odbourávání zábran. (S)-enantiomery syntetických kathinonů jsou obvykle více toxické a mají 

vyšší psychoaktivní účinek než (R)-enantiomery13,14.  

Účinky, ale také přesný metabolismus v lidském organismu a dopady dlouhodobého užívání 

NPS jsou obvykle dosud neznámé. Pro jejich pochopení je důležitá detailní znalost struktury 

látek. Mezi metody, které k tomu můžeme využít, patří cirkulární dichroismus15 v kombinaci 

s kvantově chemickými výpočty. Tímto způsobem můžeme studovat látky a určovat jejich 

detailní strukturní parametry ve vodném prostředí za podmínek blízkých fyziologickým16. 

Podle toho, jaké je použito iniciační záření a jaké přechody molekul jsou následně pozorovány, 

můžeme rozdělit metody cirkulárního dichroismu na vibrační cirkulární dichroismus (VCD) a 

elektronový cirkulární dichroismus (ECD). 

Kromě znalosti struktury NPS je také stěžejní jejich rychlá a spolehlivá identifikace, která může 

být provedena například pomocí infračervené (IR) či Ramanovy spektroskopie. Výhodou je, že 

tyto metody poskytují možnost nedestruktivní analýzy a jsou vhodné i pro analýzu v terénu za 

využití přenosných spektrometrů17, jejichž dostupnost na trhu v poslední době stále roste. 

V rámci této studie jsou je představena strukturní analýza tří homologických látek ze skupiny 

syntetických kathinonů – methylonu, butylonu a pentylonu. Ta byla realizována zejména 

pomocí metod VCD a ECD, které byly podpořeny také IR spektroskopií, v kombinaci 

s kvantově chemickými výpočty. Díky tomu bylo možno nejen určit jejich absolutní 

konfiguraci, ale také byly popsány detailní strukturní parametry molekul v roztoku. Výsledky 

zde uvedené shrnují poznatky, které byly naším kolektivem autorů nedávno publikovány16,18. 
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Experimentální část 

Racemické standardy hydrochloridů methylonu, butylonu a pentylonu o čistotě vyšší než 98 % 

byly získány od firmy Alfarma (Česká republika). Na Ústavu organické chemie VŠCHT Praha 

pak byla provedena enantioseparace těchto standardů, výsledkem byl zisk vždy dvou 

enantiomerů: methylonu 1 a methylonu 2 (čistota obou >96,3 %), butylonu 1 (čistota 99,5 %) 

a butylonu 2 (čistota 98,7 %), pentylonu 1 (čistota 99,4 %) a pentylonu 2 (čistota 98,9 %), ve 

formě hydrochloridů.  

Pro měření spekter ECD byl využit spektrometr J-815 (Jasco Corporation, Japonsko), který byl 

po celou dobu měření profukován plynným dusíkem (čistota 99,99 %, Siad, ČR). Roztoky 

jednotlivých enantiomerů o koncentraci 15 mg∙l−1 v demineralizované vodě (VŠCHT Praha) 

byly měřeny v křemenné kyvetě (Hellma, Německo) s optickou dráhou 1 cm a ve spektrálním 

rozsahu 185–380 nm. Parametry byly následující: skenovací rychlost 20 nm∙min−1, doba 

odpovědi 8 s a šířka štěrbiny 1 nm. Výsledná spektra jsou průměrem tří akumulací. Korekce 

základní linie byla provedena odečtem spektra rozpouštědla (demineralizované vody), které 

bylo měřeno za stejných podmínek.  

Spektra VCD a IR absorpční spektra byla měřena pomocí spektrometru s Fourierovou 

transformací (FT) IFS-66S (Bruker, Německo) vybaveného VCD/IRRAS modulem PMA 37 

(Bruker, Německo), děličem paprsků ze ZnSe (Hinds Instrument, USA), BaF2 polarizátorem 

a MCT detektorem (InfraRed Associates, USA). Roztoky jednotlivých enantiomerů 

o koncentraci 100 mg∙l−1 v D2O (99,9 % D, ISOSAR GmbH (Saarbrücken, Německo) byly 

analyzovány v kyvetě BioCell s CaF2 okny (BioTools, Inc., USA) s optickou dráhou 27,3 μm 

ve spektrálním rozsahu 1750–1250 cm−1 s rozlišením 8 cm−1. Spektra byla průměrována       

z  9–12 bloků, přičemž každý byl měřen 20 min a obsahoval 3680 interferometrických 

záznamů. Výsledné spektrum VCD bylo získáno aritmetickým odečtem spektra VCD 

(S)-enantiomeru od (R)-enantiomeru a vydělením dvěma, jak je zvyklostí v oboru. 

Pro kvantově chemické výpočty byly vybrány (R)-enantiomery studovaných látek. V rámci 

strukturní analýzy byla měněna velikost tří až pěti dihedrálních úhlu α1–α5 optimalizovaných 

molekul (obr. 1): úhel α1 s krokem 180°, zbylé úhly α2–α5 s krokem 120°. Tím bylo získáno 18 

startovních geometrií (R)-methylonu, 54 geometrií (R)-butylonu a 162 (R)-pentylonu, které 

byly optimalizovány na úrovni B3LYP/6-31G(d). Poté bylo vybráno pouze 5 stabilních 

konformerů methylonu, 6 butylonu a 9 pentylonu a ty byly dále reoptimalizovány na vyšších 

úrovních teorie B3LYP/6-311++G(d,p) nebo B3PW91/6-311++G(d,p). Solvatační efekt D2O 

byl zahrnut pomocí modelu polarizovatelného kontinua (CPCM – conductor-like polarizable 

continuum model). Prezentovaná spektra váženého průměru jednotlivých konformerů byla 

vypočtena s využitím Boltzmannova rozdělení na základě Gibbsovy volné energie při teplotě 

298 K. Podobnost experimentálních a simulovaných spekter byla určována pomocí balíčku 

programů CDSpecTech19, díky němuž byl také určen škálovací faktor pro simulovaná spektra. 

Ideální shoda experimentálních a simulovaných spekter by byla rovna faktoru podobnosti 1.0. 

Spektra VCD a IR spektra byla simulována pomocí Lorentzovy profilové funkce s pološířkou 

pásu 10 cm−1, spektra ECD pomocí Gaussovy funkce s pološířkou pásu 12 nm. 

 

 
Obr. 1: Struktura hydrochloridů methylonu (vlevo), butylonu (uprostřed) a pentylonu (vpravo) 

s vyznačenými dihedrálními úhly α1–α3, případně α4 a α5. 
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Výsledky a diskuze 

Kvantově chemické výpočty nám umožnily provést konformační analýzu tří homologických 

molekul: methylonu, butylonu a pentylonu, které se vzájemně liší délkou alifatického řetězce 

na terciárním uhlíku (methylon má na tomto uhlíku pouze methylovou skupinu, butylon pak 

ethylovou a pentylon propylovou skupinu). Stabilní konformery mohou být definovány pomocí 

dihedrálních úhlů α1–α3, případně α4 a α5, dále pomocí relativního rovnovážného zastoupení a 

relativní volné Gibbsovy energie (tab. 1, 2 a 3). Struktura nejstabilnějšího konformeru každé 

z látek je zobrazena na obr. 2. Jednotlivé konformery jsou vždy stabilizovány vodíkovou 

interakcí mezi kyslíkem karbonylové skupiny a vodíkem amino skupiny. Vzdálenost těchto 

dvou atomů je u jednotlivých konformerů v rozmezí 2,0–2,2 Å.  

 

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 [%] 
dihedrální úhel [°] 

α1 α2 α3 

I 0 85 −173 −96 −166 

II 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 

(Zdroj: autor) 

 

Tab. 2: Šest stabilních konformerů hydrochloridu (R)-butylonu, jejich relativní Gibbsovy 

energie, relativní rovnovážné zastoupení a hodnoty dihedrálních úhlů α1, α2, α3 a α4. Výpočet 

proběhl na úrovni B3LYP/6-311++G(d,p). 

konformer ΔG [kJ mol−1] relativní zastoupení [%] 
dihedrální úhel [°] 

α1 α2 α3 α4 

I 0 37 8 −101 83 57 

II 1,1 24 7 −83 73 −68 

III 1,4 21 −170 −101 83 58 

IV 3,3 10 −172 −101 89 −165 

V 4,3 7 −168 −85 75 −67 

VI 8,6 1 7 −98 85 −166 

(Zdroj: autor) 

 

Tab. 3: Devět stabilních konformerů hydrochloridu (R)-pentylonu, jejich relativní Gibbsovy 

energie, relativní rovnovážné zastoupení a hodnoty dihedrálních úhlů α1, α2, α3, α4 a α5. Výpočet 

proběhl na úrovni B3LYP/6-311++G(d,p). 

konformer ΔG [kJ mol−1] 
relativní 

zastoupení [%] 

dihedrální úhel [°] 

α1 α2 α3 α4 α5 

I 0 33 5 −98 87 −164 −180 

II 0,6 26 −171 −82 75 −70 −177 

III 1,3 19 −174 −100 92 −164 −179 

IV 2,5 12 5 −100 84 56 180 
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V 5,5 4 −173 −100 83 57 −180 

VI 6,6 2 5 −97 −169 57 −180 

VII 6,8 2 −173 −99 −167 56 179 

VIII 8,0 1 7 −80 −170 −63 −176 

IX 8,0 1 −173 −99 90 −169 66 

(Zdroj: autor) 

 

 

 
Obr. 2: Struktury nejstabilnějšího konformeru molekuly (R)-methylonu (vlevo), (R)-butylonu 

(uprostřed) a (R)-pentylonu (vpravo) simulované na úrovni B3LYP/6-311++G(d,p). Struktury 

jsou vyobrazeny se stejnou orientací aromatického jádra. (Zdroj: autor) 

 

Experimentální spektra ECD jednotlivých enantiomerů 1 a 2 každé z látek (obr. 3 dole) jsou 

svými zrcadlovými obrazy, tudíž můžeme vycházet z toho, že se skutečně jedná o vzájemné 

enantiomery. Z porovnání experimentálního a příslušného simulovaného spektra váženého 

průměru konformerů (obr. 3 nahoře) byla určena absolutní konfigurace jednotlivých 

enantiomerů následovně: methylon 1 je (R)-enantiomer a methylon 2 je (S)-enantiomer, butylon 

1 je (S)-enantiomer a butylon 2 je (R)-enantiomer, pentylon 1 je (S)-enantiomer a pentylon 2 je 

(R)-enantiomer. Při pohledu na experimentální spektra je patrné, že ačkoli je metoda ECD velmi 

citlivá na 3D strukturu látek, není vhodná pro rozlišení těchto tří homologických látek. 

Výsledné faktory podobnosti mezi experimentálním a simulovaným spektrem činí 0,85 pro 

methylon, 0,80 pro butylon a 0,75 pro pentylon. Tyto hodnoty představují vysokou míru shody, 

potvrzují tedy věrohodnost přiřazení absolutní konfigurace jednotlivým enantiomerům, ale 

i určení teoretické 3D struktury získané kvantově chemickými výpočty. 
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Obr. 3: Simulovaná průměrná spektra ECD (nahoře) a experimentální spektra ECD (dole) 

obou enantiomerů methylonu (vlevo), butylonu (uprostřed) a pentylonu (vpravo). (Zdroj: 

autor) 

 

V experimentálních spektrech VCD (obr. 4 dole) jsou zobrazeny pouze ty enantiomery, které 

byly pomocí ECD určeny jako (R)-enantiomery. Tato spektra VCD mají opět velmi podobný 

průběh jako příslušná simulovaná spektra váženého průměru konformerů (obr. 4 nahoře), což 

potvrdilo správné přiřazení absolutní konfigurace jednotlivým enantiomerům. Faktory 

podobnosti experimentálních a příslušných simulovaných spekter dosahují hodnot 0,86 pro 

methylon, 0,65 pro butylon a 0,70 pro pentylon. VCD je velmi citlivá metoda a je možné díky 

ní rozlišit i tyto strukturně podobné látky, což je patrné při srovnání experimentálních spekter 

VCD methylonu, butylonu a pentylonu. Například v oblasti 1400–1263 cm−1 mají molekuly 

odlišný počet pásů a v oblasti 1500–1450 cm−1 je ve spektrech odlišná intenzita pásů. Spektrální 

oblast 1700–1580 cm−1 může posloužit k rozlišení molekuly methylonu a pentylonu, jelikož je 

zde rozdílná intenzita pásů 1 a 2, což bylo rovněž správně predikováno simulacemi. Pás 1 je 

nesprávně predikován simulacemi pouze ve spektru butylonu, kdy místo kladného širokého 

pásu simulace ukazuje dva ostřejší záporné pásy. To může být vysvětleno mimo jiné 

specifickými interakcemi karbonylu s molekulami vody, kterými je tato část spektrální oblasti 

zatížena. 
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Obr. 4: Simulovaná průměrná spektra VCD (nahoře), experimentální spektra VCD (dole) 

(R)-methylonu (vlevo), (R)-butylonu (uprostřed) a (R)-pentylonu (vpravo) a spektra VCD 

šumu (dole; offsetováno pro větší názornost). (Zdroj: autor) 

  

Kromě chiroptických metod byla ke studiu kathinonů využita i metoda IR absorpční 

spektroskopie. Ta však neumožňuje rozlišení enantiomerů. Experimentální IR spektra tří 

studovaných látek (obr. 5 dole) mají s příslušnými simulovanými IR spektry váženého průměru 

konformerů (obr. 5 nahoře) velmi podobný průběh s následujícími faktory podobnosti: 0,85 pro 

methylon, 0,92 pro butylon a 0,91 pro pentylon. Díky kvantově chemickým výpočtům bylo 

možné k pásům v experimentálních spektrech přiřadit jednotlivé vibrační módy (tab. IV, 

V a VI). Studované látky lze pomocí IR spektroskopie rozlišit pouze v oblasti 1420–1280 cm−1, 

citlivost této metody ke 3D struktuře látek je však výrazně menší než v případě spektroskopie 

VCD.  
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Obr. 5: Simulovaná průměrná IR absorpční spektra (nahoře) a experimentální IR absorpční 

spektra methylonu (vlevo), butylonu (uprostřed) a pentylonu (vpravo). (Zdroj: autor) 

 

Tab. 4: Jednotlivé vibrační módy v experimentálním a simulovaném (B3LYP/6-311++G(d,p)) 

IR spektru hydrochloridu (R)-methylonu. 

číslo 

pásu 

experimentální spektrum 

[cm−1] 

simulované spektrum 

[cm−1] 
vibrační mód 

1 1675 1676 ν (C=O) 

2 1621 1628 ν (C=C), Ar 

3 1606 1608 δ (N–H), ν (C=C), Ar 

4 1506 1514 δ (C–H), O–CH2–O 

5 1494 1500 δ (C–H) 

6 1472 1469 δ (C–H), –CH3 

7 1452 1450 δ (C–H), δ (C=C), Ar 

8 1397 1399 δ (C–H), –CH3 

9 1356 1359 δ (C–H), δ (C=C), Ar 

10 1303 1309 δ (C–H), –CH–CH3 

11 1262 1261 
δ (C=C), Ar, δ (C–H), 

–CH– 

ν-valenční vibrace, δ-deformační vibrace (Zdroj: autor) 
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Tab. 5: Jednotlivé vibrační módy v experimentálním a simulovaném (B3LYP/6-311++G(d,p)) 

IR spektru hydrochloridu (R)-butylonu. 

číslo pásu 
experimentální 

spektrum [cm−1] 

simulované 

spektrum [cm−1] 
vibrační mód 

1 1673 1670 ν (C=O) 

2 1624 1627 ν (C=C), Ar 

3 1606 1609 δ (N–H) 

4 1506 1517 δ (C–H), CH2–CH3, O–CH2–O 

5 1494 1499 δ (C–H) 

6 1452 1452 δ (C–H), δ (C=C), Ar 

7 1396 1398 δ (C–H), –CH3 

8 1356 1366 δ (C–H), δ (C=C), Ar 

9 1265 1262 δ (C=C), Ar 

ν-valenční vibrace, δ-deformační vibrace (Zdroj: autor) 

 

Tab. 6: Jednotlivé vibrační módy v experimentálním a simulovaném (B3LYP/6-311++G(d,p)) 

IR spektru hydrochloridu (R)-pentylonu. 

číslo 

pásu 

experimentální spektrum 

[cm−1] 

simulované spektrum 

[cm−1] 
vibrační mód 

1 1671 1669 ν (C=O) 

2 1621 1623 ν (C=C), Ar 

3 1607 1604 δ (N–H) 

4 1506 1514 δ (C–H), O–CH2–O 

5 1494 1494 δ (C–H) 

6 1452 1450 δ (C–H), δ (C=C), Ar 

7 1388 1387 δ (C–H), –CH3 

8 1356 1356 δ (C–H), δ (C=C), Ar 

9 1263 1265 δ (C=C), Ar 

ν-valenční vibrace, δ-deformační vibrace (Zdroj: autor) 

 

Závěr 

Stále se zvyšující počet monitorovaných nových psychoaktivních látek má za následek vyšší 

požadavky nejen na rychlou a spolehlivou identifikaci látek, ale také na možnosti strukturní 

analýzy, jelikož detailní strukturní vlastnosti jsou důležitým parametrem při určování účinků 

psychostimulancií v lidském těle. V rámci této práce byla provedena strukturní analýza tří 

homologických látek: hydrochloridu methylonu, butylonu a pentylonu, které se řadí mezi 

kathinony. Pomocí chiroptických metod v kombinaci s kvantově chemickými výpočty bylo 

možno spolehlivě určit absolutní konfiguraci jednotlivých enantiomerů i detailně popsat jejich 

3D strukturu. Bylo zjištěno, že v roztoku se vyskytuje v případě methylonu 5, v případě 

butylonu 6 a v případě pentylonu 9 stabilních konformerů. Na základě Boltzmannova rozdělení 

bylo zjištěno jejich rovnovážné zastoupení a byla detailně popsána jejich struktura pomocí 

jednotlivých dihedrálních úhlů. Také byla pro každou z látek vypočtena spektra váženého 

průměru jednotlivých konformerů. Ta byla ve velmi dobré shodě se spektry experimentálními, 

což potvrdilo strukturní parametry získané kvantově chemickými simulacemi. Získané 
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struktury mohou být užitečné například pro studium metabolismu těchto látek v lidském 

organismu. 
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PŘÍSPĚVEK K IDENTIFIKACI OSOBY PODLE DYNAMICKÉHO 

STEREOTYPU CHŮZE - VLIV OBUVI NA LOKOMOCI 

 
JIŘÍ STRAUS, ZDENĚK SADÍLEK, JIŘÍ JONÁK 

 

Abstrakt 

V článku se autoři zabývají možností identifikace osob podle dynamického stereotypu 

lokomoce člověka, jedná se nový pohled na identifikaci osoby podle funkčních a dynamických 

znaků. Identifikace osob podle chůze je nová biometrická charakteristika a výzkum ukazuje, že 

je možné pohyb osoby popsat křivkami pohybu vybraných kloubů. Autoři provedli řadu měření 

na souboru mužů a žen a studovali změny v chůzi v závislosti na obuvi. V experimentu byla 

provedena analýza pohybu v boční rovině těla. Autoři jsou si vědomi faktu, že na pohybu těla 

při chůzi se podílí řada faktorů, které nelze zcela přesně postihnout všechny najednou. Čím 

podrobnější analýza se provádí, tím více různých faktorů hraje roli. Může to být řada vnitřních 

i vnějších faktorů, například psychický stav osoby, fyzický stav, ovlivnění léky, alkoholem, 

nesením zátěže, vnějšími podmínkami prostředí, stavem podkladu atd. Jedním z velmi 

významných faktorů, na který se autoři  zaměřili, je obuv osoby. Takto vzniklé podklady  

posloužily pro sestrojení průběhů identifikačních křivek v předozadní rovině pohybu. 

Pozornost byla pro případné jednoduché zpracování v kriminalistické a forenzní praxi 

zaměřena pouze na tři klouby dolní končetiny, a to na kyčelní, kolenní a hlezenní kloub. 

Analýzou kinematiky pohybu byly zjištěny významné rozdíly v lokomoci různých osob, ale 

také významné rozdíly dané použitou obuví.  

 

Klíčová slova 

Identifikace, kriminalistika, forenzní biomechanika 

 

Abstract 

The article deals with the possibility of identifying people according to the dynamic stereotype 

of human locomotion; it is a new perspective on the identification of a person according to 

functional and dynamic characters. Walking Identification is a new biometric characteristic and 

research shows that the movement of a person can be described by curves of movement of 

selected joints. The authors made a series of measurements on a set of men and women and 

studied the changes in walking depending on footwear. In the experiment, an analysis of the 

movement in the lateral plane of the body was performed. The authors are aware of the fact that 

a number of factors contribute to the movement of the body while walking, and it is not possible 

to accurately cover them all at once. The more detailed the analysis is, the more different factors 

play a role. It can be a number of internal and external factors, such as the mental state of a 

person, physical condition, medication, alcohol, load bearing, environmental conditions, 

ground condition, etc. One of the most important factors the authors have focused on is the 

person's footwear. The background materials used to create the waveforms of the identification 

curves in the antero-posterior plane of movement. Attention was paid only to the three joints of 

the lower limb, the hip, knee and ankle joint, for possible simple processing in forensic and 

forensic practice. By analyzing the kinematics of the movement, significant differences were 

found in locomotion of different persons, but also significant differences given by the shoe 

used. 
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Úvod 

Identifikace osob podle dynamického stereotypu lokomoce člověka je nový pohled na 

identifikaci osoby podle funkčních a dynamických znaků. Lokomoční aktivity člověka jsou 

realizovány na základě pohybových vzorů, které se vytvářejí v procese vývoje každého jedince. 

Celý pohyb je výsledkem na základě připraveného vzorcem neuronální aktivity, která je 

označována jako centrální motorický program. Dynamický stereotyp lokomoce člověka je 

individuální a relativně stálý po celý život člověka. Vyhodnocením dlouhodobých výsledků 

teoretické analýzy a vyhodnocením rozsáhlých experimentů a výzkumů je zřejmé, že objektivní 

podstata identifikace osoby podle dynamického stereotypu lokomoce spočívá na základních 

principech, jako je stereotypnost a zachovatelnost420. Stereotypnost, tj. stálost pohybů, 

projevující se jak v dynamickém stereotypu lokomoce jedné osoby, tak i v dynamických 

záznamech vyhotovených v různých časových odstupech. Zachovatelnost (opakovatelnost) 

těchto pohybů při lokomoci v různých i v neobvyklých podmínkách. Přitom platí, že součet 

rozdílů uvnitř lokomoce každé osoby je menší než mezi lokomocí této osoby a kteroukoliv 

jinou. Součet shod uvnitř dynamického záznamu lokomoce každé osoby je větší než mezi tímto 

pohybovým projevem a kterýmkoliv jiným. 

Identifikace osoby podle dynamického stereotypu lokomoce je možná podle časových průběhu 

vyhodnocených identifikačních bodů na těle osoby, které vytvářejí individuální identifikační 

křivky421. Při této identifikaci využívají jedinečné, měřitelné anatomicko fyzikální nebo 

fyziologické znaky nebo projevy člověka k jednoznačnému zjištění nebo ověření jeho identity 

s často nezbytným využitím výpočetní techniky422. 

Identifikace osob podle chůze je nová biometrická charakteristika423. Nejslibnější oblastí v 

současné době zdají být lékařské a bezpečnostní aplikace a většina výzkumů je spíše základního 

charakteru a komerční řešení stále nejsou dostupná424. 

Poměrně dobrých výsledků pro identifikaci může být dosaženo využitím různých charakteristik 

chůze. Dosud byly analyzovány pouze geometrické charakteristiky lokomoce, ukazuje se, že 

analýza kinematických znaků lokomoce přinese zřejmě lepší informaci o identifikaci osoby. 

Hlavními výhodami identifikace osoby podle lokomoce jsou nízké rozlišení obrázků a 

skutečnost, že osoba může být sledována bez jejího vědomí. Z toho vyplývá, že identifikace 

osob podle chůze je neinvazivní metoda a může být v budoucnu využívána v kriminalistické 

praxi. 

Teoretickým i praktickým problémem je, že identifikace podle chůze není dostatečně přesná a 

některé vnitřní nebo vnější faktory (např. použití různého oblečení) mohou snížit její účinnost. 

Existuje mnoho charakteristik, které mohou být extrahovány z různých složek chůze. Výzkum 

se stále snaží zjistit, která z charakteristik bude nejvhodnější pro identifikaci.  

 

Přístupy řešení 

Nejběžnějšími metodami pro analýzu jsou metody založené na analýze videozáznamu z 

různých úhlů. Základní problémy identifikace podle chůze, stručný přehled několika databází 

                                                           
420 STRAUS, J., JONÁK, J. Lokomoce člověka z hlediska forenzní biomechaniky. Pohybové ústrojí, 2004, roč. 

11, č. 1-2, s. 130-131. 
421 STRAUS, J., JONÁK, J. Lokomoce člověka z hlediska forenzní biomechaniky. Pohybové ústrojí, 2004, roč. 

11, č. 1-2, s. 130-131. PORADA, V., ŠIMŠÍK, D. a kol. Identifikace osob podle dynamického stereotypu chůze. 

Praha: VŠKV, 2010. 
422 RAK, R., MATYÁŠ, V., ŘÍHA, Z. Biometrie a identita člověka. Praha: Grada, 2008. 
423 BRUNOVÁ, M. Biometrická identifikace podle funkčních a dynamických znaků v kriminalistice a 

dokazování v trestním řízení. Karlovarská právní revue, č. 3, 2002, s. 94-100. ISSN 1801-2193. 
424 PORADA, V., ŠIMŠÍK, D. a kol. Identifikace osob podle dynamického stereotypu chůze. Praha: VŠKV., 2010. 
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pro testování a různé metody pro rozeznávání osoby podle chůze popsal Rökkönnen.425) Velmi 

podrobně a rozsáhle se identifikací osoby podle chůze zabýval Nixon.426) 

Základy identifikace osob podle chůze položil Johansson ve svých experimentech se 

zobrazením světelných bodů (v literatuře označované jako PLD).427 Jeho experimenty 

prokázaly schopnost osob rozeznat jinou osobu podle způsobu chůze pouze na základě 

pozorování 2D křivek vytvořených připevněním žárovek na osoby. Toto vedlo k závěru, že 

dynamika chůze pro každou osobu je jedinečná a může být využita jako biometrická 

charakteristika.428, 429 

Lee vyvinul několik počítačových algoritmů pro identifikaci a klasifikaci osob.430 Analýzu 

lokomoce prováděl v kanonickém směru, který je kolmý na směr chůze.  

Zajímavý příspěvek publikoval Lynnerup a Vedel,431 pohyb osoby pachatele analyzovali ze 

záznamu z průmyslové televize v případě loupeže. Pomocí antropometrických měření a analýzy 

chůze bylo možné identifikovat podezřelého. 

Saboune studoval lidskou chůzi s cílem zjistit poruchy rovnováhy a tendence u pádů starších 

osob při znalosti parametrů chůze.432 V práci prezentuje novou pomůcku pro analýzu chůze 

založenou na zachycení obrázku z kamery. Systém převádí obrázek do definovaných bodů. 

Klíčové je zachytit obrázek osoby a vyloučit od pozadí. Nejzajímavějších výsledků bylo 

dosaženo až s použitím kamery, která snímá 60 snímků/sekundu. Analogické přístupy 

publikovali i jiní autoři.433 

Biometrickou identifikací osob podle chůze se rozsáhle zabývá Nixon,434, 435 který zkoumá 

automatické rozpoznávání jedince podle chůze ve vývojové skupině Isis (Image, Speech and 

Intelligent Systems Group) na katedře elektroniky a informatiky Southampton University. Jeho 

výzkum podporuje americká armáda prostřednictvím výzkumné agentury Darpa v rámci 

projektu „identifikace člověka na dálku“. 

Vytvoření modelu lidského těla popis lokomoce se objevuje i v německé odborné literatuře,436 

kde Henze vytvořil teoretický trojdimenzionální model lidského těla a simulaci pohybu lidské 

lokomoce. 

 

 

                                                           
425 RÖKKÖNNEN, J. Video Based Gait Analysis in Biometric Person Authentication: A Brief Overview. 
426 NIXON, M. S., TAN, T. N., CHELLAPPA, R. Human Identification Based on Gait. Springer-

Science+Business Media Inc., 2006. 
427 JOHANSSON, G. Visaul perception of biological motion and a model for its analysis. Perception and 

Psychologist, 14 (2), 1973, s. 201-211. 
428 ABDELKABER, B. C. Gait as biometric for person identifiacion in video sequences. Technical 

report,University of Maryland Conputer Science Department, 2001. 
429 NIXON, M. S., CARTER, J. M., NASH, P. S. HUANG, P. S., CUNADO, D., STEVENAGE, S. V. Automatic 

gait rekognition. Proceedings IEE Colloquium Motion Analysis and Tracking. 
430 LEE, L. Gait analysis for recognition and classification. Intelligence Laboratory Massachusetts Institute of 

Technology Cambridge, Massachusetts, 2006. 
431 LYNNERUP, N., VEDEL, J. Person Identification by Gait Analysis and Photogrammetry. J. Forensic Sci., 50, 

1, s. 112-118. 
432 SABOUNE, J., CHARPILLET, F. Markerless human morión capture for gait analysis. INRIA-LORIA, B.P. 

239, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy, France, 2006. 
433 DEUTSCHER, J., BLAKE, A., REID, I. Articulated body motion capture by annealed particle filtering. Proc. 

Conf. Computer Vision and Pattern Recognition 2000, 2, pp. 1144-1149; DEUTSCHER, J., BLAKE, A., 

NORTH, B., BASCLE, B. Tracking through singularities and discontinuities by random sampling. Proc. 7th 

Int. Conf. Computer Vision, 1999, pp. 1144-1149. 
434 NIXON, M. S., TAN, T. Human Identification Based on Gait. Springer, 2006. 
435 NIXON, M. S., CARTER, J. N., NASH, J. M., HUANG, P. S., CUNADO, D., STEVENAGE, S. V. Automatic 

gait recognition. In Motion Analysis and Tracking (Ref. No. 1999/103), IEE Colloquium. 1999, pages 31-36. 
436 HENZE, A. Dreidimenzionale biomechanische Modellierung und die Entwicklung eines Regels zur Simulation 

zweibeinigen Gehens. Diss., Eberhard-Karsl-Universitat zu Tubingen, 2002, s. 90. 
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Obr. 1: Definování referenčního systému pro lidské tělo a model437 

 

Lidské tělo modeloval jako otevřený kinematický řetězec a přesně popsal pohybové a 

biomechanické možnosti jednotlivých kloubních spojení. 

 

 

 
Obr. 2: Virtuální model řízení pohybu a virtuální silové prvky438 

 

 

 

                                                           
437 HENZE, A. Dreidimenzionale biomechanische Modellierung und die Entwicklung eines Regels zur Simulation 

zweibeinigen Gehens. Diss., Eberhard-Karsl-Universitat zu Tubingen, 2002, s. 90. 
438 HENZE, A. Dreidimenzionale biomechanische Modellierung und die Entwicklung eines Regels zur Simulation 

zweibeinigen Gehens. Diss., Eberhard-Karsl-Universitat zu Tubingen, 2002, s. 90. 
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Obr. 3: Popis úhlových změn pro transformaci těla v sagitální rovině pro švihovou a 

dvouoporovou fázi chůze439 

 

Existuje množství metod pro identifikaci podle chůze, které používají různé složky a analýzu. 

V literatuře bylo popsáno několik metodologicky odlišných přístupů, obecně je možné ve všech 

případech generovat tři hlavní kroky řešení:  

 První částí je extrakce osoby z každého snímku video sekvence. Výsledkem může být 

extrakce siluety osoby. 

 Druhou částí je extrakce důležitých charakteristik. Obvykle jsou používány dodatečné 

metody ke zjednodušení dat nebo k redukci šumu. Například PCA analýza.  

 Posledním úkolem je klasifikace dat a rozhodnutí. Například rozhodnout o identitě osoby 

nebo, že náleží do určité skupiny. 

Šířka vnějších obrysů - Kale a další 440 použili šířku vnějších obrysů jako základní 

charakteristiku osoby. Tento vektor obsahuje informaci o pohybu končetiny nebo okrajové části 

těla během chůze. Na druhou stranu informace o postoji je ztracena. Variace každé složky 

daného vektoru vytváří „podpis chůze“. 

S touto metodou je analogický přístup, který studuje změny v tzv. „obalové křivky“ pohybující 

se osoby441. Podstata spočívá v tom, že se vytvoří typický obrys osoby v přesně definovaných 

fázích pohybu 442. 

                                                           
439 HENZE, A. Dreidimenzionale biomechanische Modellierung und die Entwicklung eines Regels zur Simulation 

zweibeinigen Gehens. Diss., Eberhard-Karsl-Universitat zu Tubingen, 2002, s. 90. 
440 KALE, A. RAJAGOPALAN, A. N. SUNDARESAN, CUNTOOR, A. N. ROYCHOWDHURY, A. KRUGER, 

V. CHELLAPPA, R. Identification of Humans Using Gait, IEEE TIP (forthcoming), 2004. 
441 NIXON, M. S., TAN, T. N., CHELLAPPA, R. Human Identification Based on Gait. Springer-

Science+Business Media Inc., 2006. 
442 NIXON, M. S. et al. Automatic Gait Recognition. In A. K. JAIN et al. (Eds.) Biometrics: Personal 

Identification in Networked Society, pp 231-250, Kluwer, 1999. 
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Obr. 4: Obalové křivky, vlevo obalové křivky pro jednu osobu v různých fázích lokomoce 

 (4 opakování), vpravo obalové křivky pro 5 různých osob443  

 

Moment extrahovaný ze siluety - Lee a Grimson rozdělili siluetu kráčející osoby do 7 částí 444. 

Pro každý segment byla použita elipsa. Z elipsy byly získány 4 parametry: střed, hlavní a 

vedlejší osa elipsy a orientace elipsy. Ty představují charakteristiky každého segmentu těla. 

Dále je uvažována výška celé siluety. Z těchto charakteristik byla získána odchylka během času 

a velikost a fáze každého regionu vztažená k frekvenci chůze. Toto vedlo k vytvoření 57 

parametrů. Pokud osoba použila rozdílné oblečení, než nosila během tréninkových dnů, 

klasifikace zpravidla selhala. Metoda byla testována také pro určení pohlaví. Testy byly 

prováděny s využitím 57 charakteristik a 6 nejlepších charakteristik z databáze. Jedna z 

charakteristik poskytuje až 94% spolehlivost. Analogicky postupoval a řešil problém 

                                                           
443 NIXON, M. S. et al. Automatic Gait Recognition. In A. K. JAIN et al. (Eds.) Biometrics: Personal Identification 

in Networked Society, pp 231-250, Kluwer, 1999. 
444 LEE, L., GRIMSON, W. E. L. Gait analysis for recognition and classification. Proceedings of the IEEE 

Conference on Face and Gesture Recognition, 2002, pp. 155-161. 
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identifikace osoby podle chůze Nixon.445 Snažil se zachytit polohu jednotlivých segmentů 

lidského těla v přesně definovaných časových úsecích, poté definoval okrajové linie a siluetu 

těla nahradil ohraničenými segmenty  

 

 
Obr. 5: Silueta kráčející osoby rozdělená do 7 regionů (A) a elipsy umístěné na každý region 

(B)446 

 

Tvar těla a chůze extrahovaná ze siluety - tuto metodu popsal Collins a kolektiv.447 Využívá 

binární siluety kráčející osoby. Po získání siluet je prvním úkolem identifikovat klíčové 

sekvence sledováním periodických dynamických změn siluety. 

Klíčové snímky jsou zmenšeny tak, že silueta je 80 pixelů vysoká, a umístěny do šablony o 

rozměrech 80 x 128 pixelů. Šablony tréninkových dat jsou následně porovnávány s testovanými 

šablonami využívajícími normalizovanou korelaci s pomocí Fourierovy transformace.448 

Výsledkem této komparace je korelační skóre mezi každou osobou a relevantní šablonou v 

tréninkové sadě.  

Délka kroku a frekvence chůze - jsou nazývány jako prostorově časové parametry chůze. 

Abdelkader a kolektiv 449 využili tyto charakteristiky pro rekognici. Metody využívají 

následující předpoklady: rychlost chůze je konstantní a osoba se pohybuje přímo 10-15 sekund. 

Kamera je nastavená na podložku   a rychlost sběru snímků je alespoň 2x větší než frekvence 

chůze. Klíčová je periodicita lidské chůze. 

Rotace stehna a lýtka - Yam a další popsal metodu pro identifikaci podle chůze.450 Myšlenka 

vychází z použití Fourierovy transformace. Rotaci stehna a lýtka lze sledovat jako změnu úhlu 

v kolenním kloubu. Analogicky Novachek 451 studoval biomechaniku chůze a běhu z hlediska 

úhlových změn v kinematických řetězcích dolní končetiny. Individuální rozdíly byly zjištěny 

jak v časových relacích mezi jednooporovou a dvouoporovou fází každého jedince u chůze, tak 

                                                           
445 NIXON, M. S., TAN, T. N., CHELLAPPA, R. Human Identification Based on Gait. Springer-

Science+Business Media Inc., 2006. 
446 LEE, L., GRIMSON, W. E. L. Gait analysis for recognition and classification. Proceedings of the IEEE 

Conference on Face and Gesture Recognition, 2002, pp. 155-161. 
447 COLLINS, R., GROSS, R., SHI, J. Silhouette-based Human Identification from Body Shape and Gait. Proc. 

IEEE Conf. FG ‘02, 2002, pp 366-371. 
448 COLLINS, R., GROSS, R., SHI, J. Silhouette-based Human Identification from Body Shape and Gait. Proc. 

IEEE Conf. FG ‘02, 2002, pp 366-371. 
449 ABDELKADER, C. B., CUTLER, R., NANDA, H., DAVIS, L. Eigen Gait: Motion-Based Recognition Using 

Image Self-Similarity, LNCS 2091, 2001, pp 289-294. 
450 YAM, C. Y., NIXON, M. S., CARTER, J. N. Automated Markerless Analysis of Human Walking and Running 

by Computer Vision. Proc. World Cong. Biomechanics, 2002. YAM, C. Y., NIXON, M. S., CARTER, J. N. 

Automated Person Recognition by Walking and Running via Model- Based Approaches. Pattern Recog. 37 

(forthcoming), 2004. 
451 NOVACHECK, T. F. The biomechanics of running. Gait and Posture, 1998, 7, pp. 77-95. 
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i v letové fázi při běhu. Lokomoci každého člověka lze podle autorů individualizovat jako 

funkci úhlových změn v závislosti na fázi chůze. Pro testování byla použita databáze 20 osob 

jdoucích a běžících na pásech. Nejlepších výsledků bylo dosaženo s využitím původních 

obrázků běhu (91,7 %). Změnu v úhlech v jednotlivých kloubech uvádějí Gross, R., Shi, J.,452 

kteří provedli několik experimentálních měření s 25 subjekty. Autoři uvádějí velmi vysokou 

přesnost identifikace podle změn v úhlech dolních končetin. Uvádějí 96% úspěšnost pro 

identifikaci osoby. 

 

 
Obr. 6: Model. Horní modely stehna a lýtka spojené v kolenním kloubu. M je hmotnost, 

0=úhlové vychýlení, L= délka stehna. Indexy T a K charakterizují stehno a lýtko453. 

 

V polovině roku 2007 byl publikován příspěvek německých kriminalistů (Heubrock) 454, kteří 

postupují při výzkumu identifikace osob podle chůze analogickým principem, který je dosud 

využíván v ČR (srovnej se Straus, Jonák)455, 456. 

 

Metodika měření 

Zjištění identifikačních charakteristik osoby je možné realizovat podle několika kritérií. Pro 

popsaný experiment bylo rozhodnuto analyzovat chůzi žen a chůzi mužů se zaměřením na 

analýzu pohybu v boční rovině těla (rovina rovnoběžná s předozadním směrem, boční průmět). 

Autoři jsou si vědomi faktu, že na pohybu těla při chůzi se podílí řada faktorů, které nelze zcela 

přesně postihnout všechny najednou. Čím podrobnější analýza se provádí, tím více různých 

faktorů hraje roli. Může to být řada vnitřních i vnějších faktorů, například psychický stav osoby, 

fyzický stav, ovlivnění léky, alkoholem, nesením zátěže, vnějšími podmínkami prostředí, 

stavem podkladu atd. Jedním z velmi významných faktorů, na který se autoři  zaměřili, je obuv 

osoby. 

K řešení této problematiky (které se autoři věnují již mnoho let) přistoupili po analýze chůze 

figuranta (muže), kterou prováděli se stejným figurantem vždy s odstupem 1 roku po dobu 3 

let. Výsledky potvrdily některé úvahy a myšlenky publikované v naší i zahraniční literatuře. 

Jako  příklad lze uvést délku kroku figuranta bez bot – rok 2004 (Zajímavé je, že figurant se 

pohyboval vždy téměř stejnou rychlostí (s naprosto nepodstatným rozdílem) a vždy mu 

vycházel krok pravou nohou o několik milimetrů až desítek milimetrů kratší (rok 2004 Δ 6 mm, 
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(forthcoming), 2004. 
454 HEUBROCK, D. Demaskiert-erkant am Gang. Deustsche Polizei, 2007, č. 7, s. 8-12. 
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rok 2005 Δ 15 mm, rok 2006 Δ 19 mm - kdy byl pro vyloučení možné chyby v záznamu i 

výpočtu zaznamenáván a vyhodnocován pohyb ve směru chůze z pravé strany na levou). Rozdíl 

v délce kroku je dán tím, že figurant má velmi pravděpodobně jednu nohu o několik milimetrů 

kratší (později potvrzeno i měřením). 

Doba, která uplynula mezi jednotlivými měřeními je tak dlouhá, že si figurant délku kroku ani 

rychlost chůze nemohl pamatovat. 

 

 
 

Obr. 7: Délka kroku figuranta bez bot – rok 2004. (Zdroj: autor) 
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Obr. 8: Figurant ve sportovní obuvi I – rok 2005 (Zdroj: autor) 

 

 
 

Obr. 9: Figurant ve sportovní obuvi II - rok 2006 (Zdroj: autor) 

 
 



300 
 

Uvedená měření dokazují, že styl a kinematické parametry chůze zůstávají u jedince v podstatě 

permanentní. K rozdílu v celkové délce kroku (dvojkroku) dochází ale tím, jakou má postava 

obuv či zda jde bez obuvi (bosa). 

S cílem poznat pohybový projev člověka při lokomoci v různých typech obuvi a bez obuvi byla 

vyhledána skupina dobrovolníků figurantů 10 mužů a 10 žen ve věku 20 až 25 let, u kterých 

bylo anonymním dotazníkem zjišťováno, zda během svého života měli nějaký úraz dolních 

končetin (zlomenina, výron...) nebo zda mají nějakou vrozenou vadu dolních končetin. U všech 

figurantů byla odpověď záporná. Jedním z dalších dotazů, byl dotaz na sportovní aktivity. V 

tomto případě byly odpovědi různé. 7 figurantů - mužů, odpovědělo kladně (fotbal, atletika, 

bojové sporty...) a u figurantů  - žen - byla kladná odpověď v 6 případech (atletika, gymnastika, 

míčové hry...). Je tedy možné prohlásit, že v uvažovaném (mini) vzorku 20 osob byly 

zastoupeny osoby, představující průřez  populace osob ve věku 20 až 25 roků. 

Figurantům bylo vysvětleno, jak bude měření probíhat. Figuranti ve všech případech půjdou 

svojí přirozenou chůzí, bez omezení a pokusný úsek několikrát projdou, aniž by věděli, který 

ze záznamů bude pro zpracování použit. Ve skutečnosti byly pro zpracování použity poslední 

dva záznamy z každé chůze (2 ve sortovní a 2 ve společenské obuvi a 2 bez obuvi). Vše se 

snímalo  kamerou z bočního a čelního pohledu.  

Pro další zkoumání autoři počítají s podstatným rozšířením počtu figurantů (100 mužů + 100 

žen) ve větším věkovém rozpětí, rozšířením škály obuvi (např. pro běžné denní nošení)  a se 

„strojovým“ zpracováním pomocí některého z komerčně dostupných nebo na zakázku psaných 

SW. 

Celé měření probíhalo v tělocvičně - tedy bez vlivu klimatických proměnných (vítr, slunce ...). 

Z pořízených a rozfázovaných záběrů byly zjišťovány souřadnice jednotlivých zájmových bodů 

a z nich vypočteny velikosti úhlů požadovaných částí těla. Takto vzniklé podklady  posloužily 

pro sestrojení průběhů identifikačních křivek v předozadní rovině pohybu. Pozornost byla pro 

případné jednoduché zpracování v kriminalistické a forenzní praxi zaměřena pouze na tři 

klouby dolní končetiny, a to na kyčelní, kolenní a hlezenní kloub. Analýzou kinematiky pohybu 

byly zjištěny významné rozdíly v lokomoci různých osob (což potvrzuje poznatky uvedené 

v úvodní stati tohoto článku), ale také významné rozdíly dané použitou obuví.  

Veškeré záznamy byly prováděny kamerou SONY DSR-PD 150P. Pro geometrickou  a 

kinematickou analýzu lokomoce bylo s výhodou využito časového posunu mezi jednotlivými 

po sobě jdoucími snímky 0,04 s. To se již v předcházejících biomechanických experimentech 

prokázalo jako naprosto dostačující interval pro analýzu rychlých pohybů člověka. Výhledově 

je ovšem potřeba pro praktické využití záznamů z bezpečnostních kamer (pro policejní a soudní 

praxi) počítat s experimenty s prodlouženým časovým intervalem mezi jednotlivými snímky, 

neboť současné kamerové systémy většinou časový interval 0,04 s mezi snímky neposkytují 

(nebo poskytují zatím naprosto výjimečně). Zároveň autoři počítají s tím, že pro záznam 

v dalších experimentech bude použita některá z běžně dostupných kamer se záznamem na 

paměťovou kartu v některém z běžných komprimovaných formátů (např. MPEG-4 nebo 

H.264). Měření a analýza byly provedeny dvakrát v rozpětí jednoho roku.  
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Obr. 10: Schéma těla při lokomoci, vyznačení měřených parametrů. (Zdroj: autor) 

 

Výsledky 

Pro názornější zobrazení rozdílů pohybů jednotlivých řástí pohybového aparátu v závislosti na 

typu obuvi, byly grafy vždy zpracovány pro celou skupinu figurantů – 10 mužů a 10 žen.  

Výsledky analýzy chůze (Obr. 11: Pohyb těla při měření, celkem měřena chůze 10 mužů) 

skupiny 10 mužů je možné vyjádřit množinou křivek, které jsou znázorněny na Obr. 12: 

Porovnání pohybu rameno-kyčel při chůzi ve společenské obuvi, skupina 10 mužů až  Obr. 20: 

Porovnání pohybu koleno - kotník při chůzi bez obuvi, skupina 10 mužů. 

Výsledky analýzy chůze skupiny 10 žen (příklad pohybu Obr. 21: Pohyb těla při měření, celkem 

měřena chůze 10 žen) je možné vyjádřit množinou křivek, které jsou znázorněny na Obr. 22: 

Porovnání pohybu rameno-kyčel při chůzi ve společenské obuvi, skupina 10 žen až Obr. 30: 

Porovnání pohybu koleno - kotník při chůzi bez obuvi, skupina 10 žen. 

 

 
 

Obr. 11: Pohyb těla při měření, celkem měřena chůze 10 mužů. (Zdroj: autor) 
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Obr. 12: Porovnání pohybu rameno-kyčel při chůzi ve společenské obuvi, skupina 10 mužů. 

(Zdroj: autor) 

 

  
 

Obr. 13: Porovnání pohybu kyčel - koleno při chůzi ve společenské obuvi, skupina 10 mužů. 
(Zdroj: autor) 
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Obr. 14: Porovnání pohybu koleno - kotník při chůzi ve společenské obuvi, skupina 10 mužů. 

(Zdroj: autor) 

 

  
 

Obr. 15: Porovnání pohybu rameno-kyčel při chůzi ve sportovní obuvi, skupina 10 mužů. 

(Zdroj: autor) 
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Obr. 16: Porovnání pohybu kyčel - koleno při chůzi ve sportovní obuvi, skupina 10 mužů. 

(Zdroj: autor) 

 

  
 

Obr. 17: Porovnání pohybu koleno - kotník při chůzi ve sportovní obuvi, skupina 10 mužů. 
(Zdroj: autor) 
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Obr. 18: Porovnání pohybu rameno-kyčel při chůzi bez obuvi, skupina 10 mužů. (Zdroj: 

autor) 

 

  
 

Obr. 19: Porovnání pohybu kyčel - koleno při chůzi bez obuvi, skupina 10 mužů. (Zdroj: 

autor) 
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Obr. 20: Porovnání pohybu koleno - kotník při chůzi bez obuvi, skupina 10 mužů. (Zdroj: 

autor) 

 

 
 

Obr. 21: Pohyb těla při měření, celkem měřena chůze 10 žen. (Zdroj: autor) 
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Obr. 22: Porovnání pohybu rameno-kyčel při chůzi ve společenské obuvi, skupina 10 žen. 

(Zdroj: autor) 

 

 

  
 

Obr. 23: Porovnání pohybu kyčel - koleno při chůzi ve společenské obuvi, skupina 10 žen. 

(Zdroj: autor)
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Obr. 24: Porovnání pohybu koleno - kotník při chůzi ve společenské obuvi, skupina 10 žen. 

(Zdroj: autor) 

 

 

  
 

Obr. 25: Porovnání pohybu rameno-kyčel při chůzi ve sportovní obuvi, skupina 10 žen. 

(Zdroj: autor) 
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Obr. 26: Porovnání pohybu kyčel - koleno při chůzi ve sportovní obuvi, skupina 10 žen. 

(Zdroj: autor) 

 

 

  
 

Obr. 27: Porovnání pohybu koleno - kotník při chůzi ve sportovní obuvi, skupina 10 žen. 

(Zdroj: autor) 

 

 

 

 

 

 

 

POROVNÁNÍ POHYBU ZKOUMANÝCH ČÁSTÍ  TĚLA V RŮZNÝCH 

TYPECH OBUVI

SPORTOVNÍ OBUV  - F1 – F10 - kyčel – koleno

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0.
00

0.
08

0.
16

0.
24

0.
32

0.
40

0.
48

0.
56

0.
64

0.
72

0.
80

0.
88

0.
96

1.
04

1.
12

1.
20

1.
28

1.
36

čas  [s]

ú
h

e
l 
n

a
to

č
e
n

í 
 [

º]

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

POROVNÁNÍ POHYBU ZKOUMANÝCH ČÁSTÍ  TĚLA V RŮZNÝCH 

TYPECH OBUVI

SPORTOVNÍ OBUV - F1 – F10 - koleno – kotník

-70.0

-60.0

-50.0

-40.0

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

0.
00

0.
08

0.
16

0.
24

0.
32

0.
40

0.
48

0.
56

0.
64

0.
72

0.
80

0.
88

0.
96

1.
04

1.
12

1.
20

1.
28

1.
36

čas  [s]

ú
h

e
l 
n

a
to

č
e
n

í 
 [

º]

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10



310 
 

  
 

Obr. 28: Porovnání pohybu rameno-kyčel při chůzi bez obuvi, skupina 10 žen. (Zdroj: autor) 

 

 

  
 

Obr. 29: Porovnání pohybu kyčel - koleno při chůzi bez obuvi, skupina 10 žen. (Zdroj: autor) 
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Obr. 30: Porovnání pohybu koleno - kotník při chůzi bez obuvi, skupina 10 žen. (Zdroj: autor) 

 

Z obrázků je naprosto zřejmé, že každá osoba má svůj individuální pohyb zkoumaných částí 

těla. Největší rozdíly je možné spatřit zejména v pohybech horní části těla – trupu a samozřejmě 

v délce kroku, která je zároveň svázána s typem obuvi. 

Typ obuvi,  ve které se zkoumaná postava pohybuje, má velmi významný vliv na pohyb 

jednotlivých částí pohybového aparátu. Pro zkoumání byly osoby obuty do společenské obuvi 

(tvrdý podpatek u pánských polobotek, u dámské obuvi „vysoký“ podpatek), obuvi sportovní 

(u pánské i dámské obuvi měkký podpatek a svršek obuvi také z měkkého materiálu) a poslední 

varianta, která byla testována, byl pohyb bez obuvi. 

Vzhledem k tomu, že by počet grafů přesáhl rámec tohoto článku, jsou pro ilustraci připojeny 

pouze grafy pohybu jednotlivých částí končetin pro 1 osobu mužskou a jednu osobu ženskou. 

(Obr. 31: Vliv typu obuvi na pohyb rameno - kyčel pro muže M10 až Obr. 36: Vliv typu obuvi 

na pohyb koleno - kotník pro ženu F4) v různých typech obuvi. 
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Obr. 31: Vliv typu obuvi na pohyb rameno - kyčel pro muže M10. (Zdroj: autor) 

 

 

  
 

Obr. 32: Vliv typu obuvi na pohyb kyčel - koleno pro muže M10. (Zdroj: autor) 
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Obr. 33: Vliv typu obuvi na pohyb koleno - kotník pro muže M10. (Zdroj: autor) 

 

 

  
 

Obr. 34: Vliv typu obuvi na pohyb rameno - kyčel pro ženu F4. (Zdroj: autor) 
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Obr. 35: Vliv typu obuvi na pohyb kyčel - koleno pro ženu F4. (Zdroj: autor) 

 

 

  
 

Obr. 36: Vliv typu obuvi na pohyb koleno - kotník pro ženu F4. (Zdroj: autor) 
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Závěr 

Identifikace osob podle chůze je nová biometrická charakteristika. Nejslibnější oblastí v 

současné době zdají být lékařské a bezpečnostní aplikace a většina výzkumů je spíše základního 

charakteru a komerční řešení stále nejsou dostupná. 

Poměrně dobrých výsledků pro identifikaci může být dosaženo využitím různých charakteristik 

chůze. Dosud byly analyzovány pouze geometrické charakteristiky lokomoce, ukazuje se, že 

analýza kinematických znaků lokomoce přinese zřejmě lepší informaci o identifikaci osoby. 

Hlavními výhodami identifikace osoby podle lokomoce jsou nízké rozlišení obrázků a 

skutečnost, že osoba může být sledována bez jejího vědomí. Z toho vyplývá, že identifikace 

osob podle chůze je neinvazivní metoda a může být v budoucnu využívána v kriminalistické 

praxi. 

Teoretickým i praktickým problémem je, že identifikace podle chůze není dostatečně přesná a 

některé vnitřní nebo vnější faktory (např. použití různého oblečení) mohou snížit její účinnost. 

Existuje mnoho charakteristik, které mohou být extrahovány z různých složek chůze. Výzkum 

se stále snaží zjistit, která z charakteristik bude nejvhodnější pro identifikaci. Naše 

experimentální práce je dlouhodobě zaměřena pouze na metody založené na video snímání. 

Biomechanickou analýzou dosud provedených měření se prokázala individualita člověka podle 

dynamického stereotypu chůze a stálost vybraných identifikačních znaků bipedální lokomoce. 

I když se jedná o pilotní výzkum, dosud realizovaný uceleným způsobem na omezeném 

množství pokusných osob, lze přesto vyslovit následující závěry, které vyplývají z naší vědecké 

a experimentální práce: 

Zkoumání kriminalistických stop lokomoce je významné pro identifikaci osoby podle například 

videozáznamu osoby, z něho lze analyzovat specifické identifikační křivky, které mohou sloužit 

k přesnému popisu individuálnosti lokomoce a následné identifikace osoby. 

Doporučená metodika měření a záznamu pohybového projevu bipedální lokomoce se ukazuje 

jako zcela dostačující pro záznam a tvorbu identifikačních křivek. 

Dosavadní měření prokázala, že je možné velmi dobře zachytit a graficky zadokumentovat 

individuální zvláštnosti lokomoce osoby. Pro vznik identifikačních křivek je postačující 

záznam těžiště a středu hlavy. 

Pro další přesnější analýzu bude výhodnější zachytit další antropometrické body těla a 

definované úhly a jejich změnu v závislosti na čase. Jako výhodné se jeví snímat změnu úhlu v 

kolenním kloubu při chůzi a případně i změny   v úhlech horní končetiny. 

Provedené výzkumy ukazují, že bude možné identifikovat osobu podle jejího pohybového 

projevu, identifikačními křivkami bude možné zachytit a přesně definovat zvláštnosti 

dynamického stereotypu lokomoce a po obsáhlejším výzkumu bude možné zavést popsané 

postupy do kriminalistické znalecké činnosti. 

Analýzou úhlů v hlavních bodech dolních končetin lze získat charakteristické identifikační 

křivky pro lokomoci osoby. 

Pro analýzu lidské lokomoce je minimální délka analyzované lokomoce čtyři kroky, tj. dva 

dvojkroky. 

Pro analýzu digitálního záznamu pohybu je dostačující záznam po 40 ms. 

Dosavadní výzkumy ukazují na skutečnost, že osobu podle dynamického stereotypu chůze lze 

identifikovat podle identifikačních křivek získaných z trajektorie pohybu těžiště, trajektorie 

pohybu pevných bodů na hlavě (např. vnější ucho) a změn v úhlu v kolenním kloubu a kyčelním 

kloubu v závislosti na čase nebo na cyklu chůze (dvojkroku). 

Jako velmi perspektivní se ukazuje kombinace geometrické a kinematické charakteristiky 

lokomoce. Tímto směrem se zřejmě bude další výzkum ubírat. Dosavadní experimenty svědčí 

o tom, že kombinace kinematických charakteristik a geometrických znaků umožňují 

identifikaci osoby i ze záběrů, které nejsou v kanonickém směru pohybu (osoba jde např. pod 

určitým úhlem ke kameře, v krajním případě i přímo ke snímající kameře).  
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PRÍPUSTNOSŤ SÚKROMNÉHO ZVUKOVÉHO, OBRAZOVÉHO 

ALEBO OBRAZOVO-ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU V PROCESE 

DOKAZOVANIA PRE ÚČELY TRESTNÉHO KONANIA 

V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY457 

 
MAREK TALAPKA 

 

Abstrakt  

V súvislosti s dokazovaním objektívne existujú otázky o prípustnosti a zákonnosti získavania 

dôkazov. V poslednom čase sú to aj otázky spojené s prípustnosťou využitia dôkazov získaných 

zo súkromných záznamov. Príspevok na tieto problémy reaguje a v niektorých prípadoch 

ponúka aj ich riešenia. 

 

Kľúčové slová 

dokazovanie, zákonnosť a prípustnosť dôkazov, informácie získané zo súkromných záznamov 

ako dôkaz 

 

Abstract 

In connection with the evidence, questions about the legality and admissibility of obtaining 

evidence arise. Recently also questions related to the use of admissibility of evidence obtained 

from private records arise. This article reacts on these issues and in some cases also offers their 

solutions. 

 

Keywords 

evidence, the legality and admissibility of evidences, information obtained from private records 

as evidence 

 

Úvod  

Samotný proces dokazovania v trestnom konaní je popri rozhodovaní najdôležitejšou 

procesnou činnosťou orgánov činných v trestnom konaní a súdov, pretože umožňuje zistiť 

skutkový základ pre ich rozhodovanie ako i pre ďalší postup v trestnom konaní tak, aby mohol 

byť naplnený samotný účel trestného konania, to znamená, aby trestné činy boli náležite zistené 

a ich páchatelia následne podľa zákona spravodlivo potrestaní. Pritom je potrebné uviesť, že 

nenahraditeľnosť tkvie v tom, že ide o jedinú cestu akou si orgány činné v trestnom konaní 

a súdy môžu a zároveň musia obstarať skutkový podklad pre svoje rozhodnutie resp. pre iný 

postup v trestnom konaní, nakoľko trestné konanie sa vedie o skutku, ktorý sa stal v minulosti, 

a ktorý orgán činný v trestnom konaní ako i súd osobne nepozoroval. Vzhľadom na to sa s ňou 

môže oboznámiť len nepriamo a to tým, že si jej priebeh zrekonštruuje pomocou vykonaných 

dôkazov. 

 

1   Prípustnosť a zákonnosť dôkazov 

S procesom dokazovania úzko súvisia pojmy prípustnosť a zákonnosť dôkazov. Je potrebné 

uviesť, že dochádza v literatúre k častému zamieňaniu uvedených pojmov. Dôvodom takéhoto 

zamieňania môže byť, že uvedené pojmy sú navzájom späté, previazané, vládne medzi nimi 

určitá organická väzba a rozlíšenie medzi týmito pojmami nenastáva vždy, alebo iba 

v závislosti od konkrétnych procesných situácií. 

                                                           
457 Tento príspevok je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-

0644 / This article is supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-

15-0644. 
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Mathern458 používa oba termíny, pričom ich nestotožňuje, i keď súhlasí, že nezákonný dôkaz 

je neprípustný. K podobnému záveru dochádza aj Nett459, ktorý zdôrazňuje, že „nezákonný 

dôkaz je vždy neprípustný.“ Burda460 kladie dôraz na to, že „nezákonne získaný dôkaz nemôže 

byť v zásade prípustný v trestnom konaní, pokiaľ jeho nezákonnosť nie je odstrániteľná 

a následne i odstránená (tzv. relatívne neúčinné dôkazy)“. Na druhej strane možno uviesť, že 

Syrový pripúšťa za určitých okolností aj použitie nezákonne získaného dôkazu, pričom uvádza, 

že ustanovenie § 119 ods. 4 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších 

predpisov (ďalej v texte len „TP“) „vylučuje prípustnosť dôkazu získaného nezákonným 

spôsobom, ale nie každého. Nezákonnosť dôkazu musí byť daná súčasne s donútením alebo 

s hrozbou donútenia. Samotná nezákonnosť preto a priori nevylučuje prípustnosť dôkazu.“461 

Šimovček462 uvádza, že prípustnosť dôkazu znamená, že určitý element dokazovania je 

spôsobilý na základe práva podporiť resp. vyvrátiť určité tvrdenia alebo nároky a sudca ho 

nemôže a priori odmietnuť. Prípustnosť dôkazu vychádza z práva na spravodlivý proces, ktoré 

je garantované v čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Prípustnosť 

dôkazu je potrebné hodnotiť vzhľadom na jeho povahu, ako aj vzhľadom na spôsob jeho 

zaobstarania. Šimovček zároveň zdôrazňuje, že dôležitým kritériom prípustnosti dôkazu je 

zákonnosť jeho získania. 

Na základe vyššie uvedeného teda možno uviesť, že prípustnosť dôkazu je pojem, ktorý je 

významovo širší ako zákonnosť dôkazu, nakoľko každý nezákonne získaný dôkaz je 

neprípustný, ale nie každý neprípustný dôkaz je nezákonný. Podľa Šimovčeka463 neprípustnosť 

je považovaná za širší pojem, ktorý v sebe zahŕňa nielen neprípustnosť vyplývajúcu 

z nezákonného dôkazu, ale aj neprípustnosť danú prameňom dôkazu a neprípustnosť 

z formálneho dôvodu časovej preklúzie predloženia dôkazov procesnými stranami na súd. 

Podľa teórie prípustnosť dôkazu je nevyhnutná vlastnosť dôkazu, ktorá je charakterizovaná 

predovšetkým: 

- súladom medzi ustanoveniami TP, základnými zásadami trestného konania 

a prameňmi resp. nositeľmi dôkazov, 

- súladom medzi ustanoveniami TP, základnými zásadami trestného konania 

a metódami, prostriedkami a postupmi použitými na získanie informácií tvoriacich 

obsah dôkazu.464 

Pokiaľ ide o súlad s ustanoveniami TP, základnými zásadami trestného konania 

a prameňmi dôkazov, rozumie sa tým predovšetkým dodržanie zásady stíhania len zo 

zákonných dôvodov v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 TP. V prípade súladu s ustanoveniami TP, 

základnými zásadami trestného konania a metódami, prostriedkami a postupmi slúžiacimi na 

získavanie informácií tvoriacich obsah dôkazov sa vychádza opäť zo zásady stíhania len zo 

zákonných dôvodov v zmysle § 2 ods. 1 TP, v zmysle ktorej na získanie dôkazu je možné 

použiť len také metódy, prostriedky alebo postupy, ktoré sú v medziach a v súlade 

                                                           
458 MATHERN, V. 1984. Dokazovanie v československom trestnom procese. Bratislava: Obzor, 1984, s. 107. 
459 NETT, A. 1997. Plody z otráveného stromu. Brno: Masarykova univerzita, 1997, s. 9 a 45. 
460 BURDA, E. 2008. Nezákonne získaný dôkaz v prospech obvineného. In: Zborník príspevkov z celoštátnej 

konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 15. decembra 2008 s názvom Teoretické a praktické 

problémy dokazovania. Bratislava: BVŠP, 2008, s. 23. 
461 SYROVÝ, I. 2007. Použitie nezákonne získaného dôkazu v trestnom konaní. In: Bulletin slovenskej 

advokácie. 2007, roč. XIII., č. 3, s. 7-14. 
462 ŠIMOVČEK, I. 2008. Prípustnosť dôkazov v trestnom konaní. In: Zborník príspevkov z celoštátnej 

konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 15. decembra 2008 s názvom Teoretické a praktické 

problémy dokazovania. Bratislava: BVŠP, 2008, s. 255. 
463 Tamtiež. 
464 IVOR, J., POLÁK, P., ZÁHORA, J. 2017. Trestné právo procesné 1. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 

443. 
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s ustanoveniami TP. Prípadne zvolená metóda, prostriedok alebo postup teda nesmie odporovať 

ustanoveniam TP a zároveň ani ho nijako obchádzať.  

Aby niektorý dôkaz bol prípustný, pri jeho vyhľadávaní a vykonávaní je potrebné dodržať 

nasledovné pravidlá: 

- znalosť pôvodu prameňa dôkazov, resp. dôkazných informácií a možnosť ich 

preverenia, 

- zistenie totožnosti osôb, od ktorých dôkazné informácie pochádzajú, 

- kompetencie subjektov trestného konania na zaobstarávanie dôkazov, 

- dodržanie všeobecných procesných pravidiel pre vyhľadávanie a vykonanie 

dôkazov, 

- dodržanie pravidiel pre úplnosť a presnosť zafixovania zaobstarávaných dôkazných 

informácií.465 

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že v prípade, ak by pri vykonávaní dôkazov  došlo 

k porušeniu zákona, nemožno tento dôkaz hodnotiť ako zákonný a tým pádom ani ako 

prípustný v dôsledku porušenia procesných predpisov, a nemožno ho použiť ani ako dôkaz pre 

ďalšie štádiá trestného konania, a to ani v tom prípade, keby v ňom dosiahnuté tvrdenia boli 

jednoznačne pravdivé. 

Prípustnosť dôkazov zahŕňa v sebe aj znaky vzťahujúce sa na obsah dôkazu a na procesnú 

formu dôkazu. Ak má byť dôkaz prípustný, tak musí spĺňať zákonom predpísanú formu, ako aj 

zákonom stanovené obsahové náležitosti, pričom obe tieto požiadavky spolu úzko súvisia 

a vzájomne sa ovplyvňujú. Forma dôkazu vplýva na úplnosť a presnosť obsahu dôkazu, a obsah 

na dodržanie určitej procesnej formy. 

Možno konštatovať, že súčasný TP používa termín zákonnosť. Podľa § 2 ods. 12 TP „orgány 

činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom“. Podľa 

ustanovenia § 119 ods. 2 TP „za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité 

objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa 

osobitného zákona“. Osobitným zákonom sa myslí zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia 

pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  

zákon č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 473/2005 

Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Charakter osobitného zákona v zmysle ustanovenia § 

119 ods. 2 TP má aj zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí v znení 

neskorších predpisov.  Podľa § 243 ods. 4 TP „pri predbežnom prejednaní obžaloby súd 

preskúma obžalobu a zákonnosť dôkazného materiálu“. 

Zákonnosť dôkazu znamená, že dôkaz bol získaný z dôkazného prostriedku, ktorý  je prípustný 

podľa zákona a zároveň že dôkaz bol získaný postupom orgánu činného v trestnom konaní 

a súdu, ktorý je v súlade s právnymi predpismi. V prípade, ak pri získavaní a použití dôkazov 

neboli dodržané právne predpisy, resp. neboli v súlade s právnymi predpismi, nasledujú 

dôsledky porušenia predpisov dokazovania v trestnom konaní, to znamená, že  dôkaz, ktorý bol 

získaný protiprávne je nezákonný. „Za dôkaz, ktorý bol získaný nezákonným spôsobom, sa 

považuje nielen dôkaz, pri ktorom bola nezákonnosť spôsobená, ale aj každý dôkaz získaný na 

základe takéhoto dôkazu.“466 To znamená, že nezákonnosťou sú postihované aj všetky ďalšie 

dôkazy, ktoré boli získané na základe nezákonného postupu. Vzhľadom na to nemožno preto 

použiť ani ďalšie dôkazy, ktoré boli získané či už priamo alebo nepriamo, ako výsledok 

nezákonného postupu. Dôkazy, ktoré sú získané nezákonným zásahom do ústavných práv 

fyzických osôb sú v trestnom konaní nepoužiteľné, nakoľko nespĺňajú podmienky ustanovené 

v § 119 ods. 2 TP. 
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Zákonnosť dôkazu predstavuje vlastnosť dôkazu, ako aj otázku hodnotenia dôkazu. V prípade 

hodnotenia dôkazov z hľadiska ich zákonnosti vychádza teória z koncepcie konfliktu záujmu 

a hodnoty dôkazu. V prípade otázky účinnosti sa rieši pomocou skúmania hodnoty dôkazov, za 

ktorú sa považuje aj zákonnosť. 

Repík467 zdôrazňuje päť kritérií zákonnosti dôkazu, ktorými sú: 

- či bol dôkaz získaný z prameňa, ktorý stanoví prípadne pripúšťa zákon, 

- či bol dôkaz získaný a vykonaný procesným subjektom k tomu zákonom 

oprávneným, 

- či bol dôkaz získaný a vykonaný v tom procesnom štádiu, v ktorom je príslušný 

procesný subjekt podľa zákona oprávnený vyhľadávať a vykonávať dôkazy 

v procesnom zmysle, to znamená také dôkazy, ktoré môžu byť podkladom pre 

rozhodnutie v trestnom stíhaní najmä pre rozhodnutie súdu, 

- či sa získaný a vykonaný dôkaz týka predmetu dokazovania v danom procese, to 

znamená, či sa týka skutku, o ktorom sa vedie konanie prípadne otázok, o ktorých 

je potrebné podľa zákona v súvislosti s týmto skutkom rozhodovať, 

- či bol dôkaz získaný a vykonaný spôsobom, ktorý stanovuje, prípadne pripúšťa 

zákon. 

Na základe vyššie uvedených kritérií je zákonnosť dôkazu potom určená prameňom 

dokazovania, subjektom dokazovania, štádiom konania, v ktorom sa dokazovanie vykonáva, 

predmetom dokazovania a spôsobom dokazovania. Zákonnosť dôkazu sa však v zásade 

redukuje len na zákonnosť spôsobu jeho získania a vykonania.468 

Ako už bolo vyššie uvedené, pojem prípustnosť dôkazu znamená, že určitý element 

dokazovania je spôsobilý na základe práva podporiť resp. vyvrátiť určité tvrdenia alebo nároky 

a sudca ho nemôže a priori odmietnuť. Možno spomenúť, že TP všeobecne nevymedzuje 

pravidlá pre prípustnosť dôkazov. Ustanovenie § 119 ods. 2 TP stanovuje pravidlo, že za dôkaz 

môže slúžiť všetko, čo môže prispieť na náležité objasnenie veci a čo sa získalo z dôkazných 

prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona. Na druhej strane možno 

konštatovať, že niektoré právne normy, medzinárodné zmluvy alebo rozhodovacia činnosť 

stanovuje určité limity pre prípustnosť dôkazov.  

Niektoré medzinárodné zmluvy priamo vylučujú použitie dôkazov, ktoré boli získané 

mučením. Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu 

zaobchádzaniu alebo trestaniu výslovne zakazuje použitie dôkazu, ktorý bol získaný mučením. 

Článok 15 predmetného Dohovoru uvádza, že každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto 

Dohovoru zabezpečí, aby sa žiadne vyhlásenie, ktoré sa podľa zistenia urobilo v dôsledku 

mučenia, nepoužilo ako dôkaz v žiadnom súdnom konaní, s výnimkou prípadov, keď sa použije 

proti osobe obvinenej z mučenia, ako dôkaz o tom, že sa toto vyhlásenie urobilo. 

V Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu v čl. 69 ods. 7 sa výslovne uvádza, že 

dôkazy, ktoré boli získané porušením tohto štatútu alebo porušením  medzinárodne uznávaných 

ľudských práv, sú neprípustné v prípade, ak porušenie vrhá vážne pochybnosti na spoľahlivosť 

dôkazov alebo pripustenie dôkazu by bolo v rozpore s bezúhonnosťou konania a mohlo by ju 

vážne ohroziť. 

Z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva možno spomenúť, že Dohovor 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd dokazovanie ako také neupravuje, avšak sa 

dotýka priamo len niektorých jeho aspektov. V súvislosti s prípustnosťou dôkazov Európsky 

súd pre ľudské práva viackrát zdôraznil, že Dohovor o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd neupravuje prípustnosť dôkazu ako takú a uvedená otázka spadá do pôsobnosti 

vnútroštátneho práva. Európsky súd pre ľudské práva ďalej konštatoval, že znenie čl. 6 ods. 1 
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predmetného Dohovoru nestanovuje žiadne pravidlá prípustnosti dôkazu a úlohou súdu je len 

stanoviť, či konanie ako celok bolo spravodlivé. Avšak možno dodať, že aj napriek tomu, že 

Európsky súd pre ľudské práva sa odmieta zaoberať otázkou prípustnosti dôkazov, vo viacerých 

prípadoch priamo vyslovil, že použitie určitého dôkazu voči obvinenému porušilo jeho právo 

na spravodlivý proces.469 

Na záver možno ešte uviesť, že TP v ustanovení § 119 ods. 2 nedovoľuje vylúčiť uplatnenie 

žiadneho dôkazného prostriedku získaného v súlade so zákonom, avšak na druhej strane 

v niektorých prípadoch výslovne zakazuje použitie niektorých dôkazov. Možno spomenúť 

prípady, ktorými sú: 

- získanie dôkazu nezákonným donútením alebo hrozbou donútenia podľa § 119 ods. 

4, § 121 ods. 1 a 2, § 123 ods. 2 TP, 

- získanie dôkazu o kontrolovanej dodávke, sledovanie ktorej bolo vykonané bez 

príkazu príslušného orgánu, ak nebol príkaz v stanovenej lehote vydaný podľa § 111 

ods. 4 TP, 

- získanie dôkazu pri predstieranom prevode bez príkazu príslušného orgánu, ak nebol 

príkaz v stanovenej lehote vydaný podľa § 112 ods. 5 TP, 

- komunikácia medzi obhajcom a obvineným pri sledovaní osôb a vecí, pri 

vyhotovovaní obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov, pri 

odpočúvaní a zaznamenávaní telekomunikačnej prevádzky podľa § 113 ods. 3, § 

114 ods. 4, § 115 ods. 1 TP, 

- získanie dôkazu pri sledovaní osôb a vecí bez príkazu príslušného orgánu, ak takýto 

príkaz nebol v stanovenej lehote vydaný podľa § 113 ods. 7 TP, 

- využitie dôkazu získaného sledovaním osôb a vecí v inej trestnej veci, ako je tá, 

v ktorej bolo sledovanie vykonané, možno záznam ako dôkaz použiť len vtedy, ak 

sa súčasne aj v tejto veci vedie trestné konanie pre úmyselný trestný čin podľa § 113 

ods. 9 TP, 

- informácie získané pri vyhotovovaní obrazových, zvukových alebo obrazovo-

zvukových záznamov v obydlí bez príkazu sudcu pre prípravné konanie podľa § 114 

ods. 2 TP, 

- využitie dôkazu získaného vyhotovením obrazových, zvukových alebo obrazovo-

zvukových záznamov v inej trestnej veci podľa § 114 ods. 7 TP, ako je tá, v ktorej 

boli vyhotovené obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy, možno 

záznam ako dôkaz použiť len vtedy, ak sa súčasne aj v tejto veci vedie trestné 

konanie pre úmyselný trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody 

s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky, korupciu, trestný čin 

zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej 

činnosti alebo pre iný úmyselný trestný čin, o ktorom na konanie zaväzuje 

medzinárodná zmluva, 

- informácie získané pri odpočúvaní a zázname telekomunikačnej prevádzky bez 

príkazu sudcu pre prípravné konanie podľa § 115 ods. 2 TP, 

- využitie dôkazu získaného pri odpočúvaní a zaznamenávaní telekomunikačnej 

prevádzky v inej trestnej veci podľa § 115 ods. 7 TP, 

- využitie dôkazu získaného pri použití agenta v inej trestnej veci podľa § 117 ods. 12 

TP, 

- využitie informácií pri porovnávaní údajov v informačných systémoch podľa § 118 

ods. 4 TP, 

- využitie informácií pri porovnávaní údajov v informačných systémoch v inej 

trestnej veci v zmysle § 118 ods. 7 TP, 
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- odmietnutie výpovede obvineným podľa § 201 ods. 4 TP, 

- využitie vyhlásenia obvineného v konaní o zmieri v ďalšom súdnom konaní podľa 

§ 226 TP, 

- využitie priznania obvineného v konaní o vine a treste na hlavnom pojednávaní 

podľa § 333 ods. 4 TP. 

 

2   K prípustnosti súkromného zvukového, obrazového alebo obrazovo-zvukového 

záznamu pre účely trestného konania 

Veľmi diskutovanou témou, ktorá rezonuje v odborných kruhoch je prípustnosť súkromného 

zvukového, obrazového alebo obrazovo-zvukového záznamu. Pod pojmom súkromný zvukový 

záznam môžeme zjednodušene rozumieť audionahrávku, ide o záznam hlasového prejavu inej 

osoby nahraný súkromnou osobou pomocou diktafónu, mobilného telefónu či iného technické 

zariadenia, uložený na CD nosiči alebo inom médiu. Môže ísť aj o súkromnú videonahrávku, t. 

j. video nasnímané pomocou telefónu (obrazový, obrazovo-zvukový záznam) alebo fotografie, 

ktoré možno prehrať alebo vytlačiť, prípadne zdieľať v rámci sociálnych sietí.  

Možno konštatovať, že predloženie obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového 

záznamu súkromnou osobou v trestnom konaní vyvoláva viaceré protichodné názory týkajúce 

sa práve vzťahu zákonnosti a prípustnosti takéhoto dôkazu, pričom sa generálne uplatňuje 

názor, že pokiaľ záznam zachytáva skutok, ktorý napĺňa skutkovú podstatu niektorého 

z trestných činov, nemožno v trestnom konaní takýto záznam použiť, ak na vyhotovenie 

a použitie tohto záznamu nedala súhlas osoba v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), ktorý zakotvuje právnu ochranu prejavov 

osobnej povahy. V praxi asi len s ťažkosťou nájdeme páchateľa, ktorý by potvrdil skutočnosť, 

že na vyhotovenie záznamu, ktorý ho de facto usvedčuje zo spáchania trestného činu, dal 

privolenie.  

Je potrebné spomenúť, že od nariadeného odpočúvania v zmysle § 115 TP a vyhotovovania 

obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov v zmysle § 114 TP treba 

odlišovať situácie, keď obsah komunikácie resp. skutku nezaznamenáva orgán verejnej moci, 

ale súkromná osoba resp. poškodený vo forme zvukového záznamu alebo obrazového záznamu, 

alebo obrazovo-zvukového záznamu, a to bez súhlasu zaznamenávanej osoby. V takomto 

prípade nepôjde o postup orgánov verejnej moci v zmysle ich tzv. zákonnej licencie, pre ktorý 

je v trestnom konaní záväzné ustanovenie § 114 TP alebo § 115 TP.470 Uvedené ustanovenia 

nemožno aplikovať pre súkromné osoby, a to ani analogicky, nakoľko sa na súkromné osoby 

nevzťahuje ani článok 8 ods. 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý 

stanovuje, kedy a za akých podmienok, a na ako dlho môže byť zo strany orgánu verejnej moci 

právo na súkromie obmedzené. Na druhej strane sa však zaznamenávané osoby môžu domáhať 

ochrany súkromia podľa čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

čl. 17 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, čl. 13 ods. 4, čl. 16 

ods. 1 a čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky471, ako aj § 11 a § 12 OZ. 

V súvislosti s vyššie uvedeným by sa pri posudzovaní zákonnosti a prípustnosti súkromného 

záznamu, ktorý bude v trestnom konaní predložený súkromnou osobou resp. poškodeným, mala 

posudzovať zásada proporcionality, nakoľko tu dochádza ku kolízií základných práv. Dochádza 

tu teda k stretu medzi záujmom na ochranu osobnosti toho, koho prejav je bez jeho súhlasu 

zaznamenaný, a medzi záujmom na ochranu osobnosti toho, kto tento prejav zaznamenáva 

a následne použije. Do akej miery je ten-ktorý záujem v konkrétnej situácii prevažujúci, je 

potrebné v každom jednotlivom prípade ponechať na posúdenie všeobecnému súdu a tento 

neriešiť vo všeobecnej rovine. Rovnako je vecou všeobecných súdov samotné pripustenie 

                                                           
470 ČENTÉŠ, J. 2013. Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 

132. 
471 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. 
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dôkazov, nakoľko tieto nezávisle rozhodujú o tom, ktorý dôkaz je pre trestné konanie 

významný, a ktorý možno ako nevýznamný vylúčiť.472 

Posúdenie, či určitý konkrétny záznam bude prípustný ako dôkaz v trestnom konaní, je vecou 

konkrétneho trestného konania a situácie, za ktorej má byť takýto dôkaz použitý. Záznam 

vyhotovený súkromnou osobou resp. poškodeným môže byť prípustný za podmienky, že zásah 

do súkromia je odôvodniteľný prevažujúcim záujmom na strane toho, kto záznam zabezpečil 

a následne použil. Základným kritériom, ktoré by malo v konečnom dôsledku viesť 

k rozhodnutiu o prípustnosti či neprípustnosti takto zabezpečeného záznamu ako dôkazu 

v trestnom konaní, bude pomer chránených práv a záujmov, ktoré sa v tejto súkromnej sfére 

stretávajú a kde sa štát stáva arbitrom prostredníctvom súdu rozhodujúcim o tom, ktorý z týchto 

záujmov bude v danom konkrétnom strete prevažujúcim, pričom hodnotenie použiteľnosti či 

nepoužiteľnosti záznamu sa bude vykonávať podľa procesných noriem. 

V súvislosti s problematikou zákonnosti a použiteľnosti dôkazu (súkromného záznamu) možno 

spomenúť rozhodnutia Krajského súdu v Žiline a Okresného súdu v Pezinku, ktoré dospeli 

k rôznym záverom. Podľa uznesenia Krajského súdu v Žiline zo dňa 22. 4. 2010, sp. zn. 

1To/42/2010473 je dôležitým pre posudzovanie zákonnosti dôkazu zistenie, či záujem na 

ochrane súkromia obžalovaného je väčší než záujem na ochrane poškodeného a záujem 

spoločnosti na spravodlivom postihnutí možného protiprávneho konania obžalovaného. 

V odôvodnení súd uviedol, že právo na ochranu súkromného a rodinného života, obydlia 

a korešpondencie nie je absolútne. Zásah a obmedzenie uvedených práv predstavuje čl. 8 ods. 

2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v prípadoch, ak ide o zásah zo strany 

verejnej moci. Ale v prípade, ak ide o zásah zo strany súkromnej osoby (čl. 8 ods. 1 

predmetného Dohovoru) považuje za neprijateľné, aby si páchateľ, ktorý svojim konaním hrubo 

porušuje práva iného, nárokoval beztrestnosť dovolávaním sa ochrany svojho práva na ochranu 

korešpondencie. Vo svojom závere Krajský súd v Žiline skonštatoval, že  nie je možné vysloviť 

záver, že záujem na ochrane súkromia poškodenej a záujem na potrestaní obžalovanej je 

zanedbateľný či menší ako záujem na ochrane súkromia obžalovanej a z uvedeného dôvodu sú 

dôkazné prostriedky na účely trestného konania použiteľné a ich obsah bude nevyhnutné 

posudzovať ako plnohodnotný dôkaz.474 

K opačnému záveru dospel Okresný súd v Pezinku vo svojom rozhodnutí zo dňa 6. 10. 2011, 

sp.zn. 2 T 117/2010475. S uvedenými závermi Krajského súdu v Žiline sa nestotožňuje, nakoľko 

ich považuje za účelovú interpretáciu zákona a neprípustne rozširujúci výklad odkazom na 

uprednostňovanie záujmu na zistení materiálnej pravdy za každú cenu pred záujmom na 

ochrane iných práv. Podľa názoru Okresného súdu v Pezinku je zásadne neprípustné, aby si 

súkromná osoba utajeným spôsobom nahrávala hlasový prejav iného cielene, iba za tým 

účelom, aby ho mohla potenciálne v budúcnosti použiť ako dôkaz v trestnom konaní. „V závere 

odôvodnenia citovaného rozsudku je polemika s uvedeným uznesením Krajského súdu 

v Žiline, konkrétne Okresný súd v Pezinku nepovažuje za správny argument vyslovený 

v odôvodnení predmetného uznesenia, že hlavným účelom čl. 8 Európskeho dohovoru je 

ochrana jednotlivca proti svojvoľným zásahom zo strany orgánov verejnej moci. Okresný súd 

v Pezinku zdôrazňuje, že argumentácia Krajského súdu v Žiline sa neopiera o § 119 ods. 2 TP, 

                                                           
472 GAJDIČIAR, V., STRIGÁČOVÁ, D. 2014. Prípustnosť súkromnej nahrávky pri trestno-procesnom 

dokazovaní v slovenskej právnej úprave. In: Justičná revue – časopis pre právnu prax. 2014, roč. 66, č. 6-7, s. 

825. 
473 Uznesenie Krajského súdu v Žiline z 22. 4. 2010, sp. zn. 1 To 42/2010 je publikované v Zbierke súdnych 

rozhodnutí č. 38/2017. 
474 ZÁHORA, J., IVOR, J., TITTLOVÁ, M. 2018. Obrazové a zvukové záznamy v trestnom konaní. Bratislava: 

Wolters Kluwer, 2018, s. 210. 
475 Rozsudok Okresného súdu Pezinok je dostupný na : http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a189-sukromna-

diktafonova-nahravka-a-nezakonnosť-dokazu. 



325 
 

ale iba o „súdom želaný stav“.476 Súd nepovažuje za správne v podmienkach slovenskej právnej 

úpravy pri zvažovaní možnosti použitia takéhoto záznamu ako dôkazu v trestnom konaní 

porovnávať kolidujúce právne záujmy, na jednej strane verejný záujem na odhalení trestnej 

činnosti a na druhej strane záujem na ochrane privátnej sféry. 

Z uvedeného možno skonštatovať, že v trestnom konaní nie je a priori vylúčené, aby bol 

záznam, vyhotovený súkromnou osobou resp. poškodeným, bez ingerencie orgánov verejnej 

moci, použitý v tomto konaní ako prípustný dôkaz aj bez súhlasu zaznamenávanej osoby, 

pričom samotná prípustnosť takéhoto dôkazu by sa mala prirodzene posudzovať so zreteľom 

na rešpektovanie práva na súkromie, a to predovšetkým z pohľadu čl. 8 ods. 1 Dohovoru 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 17 ods. 1 Medzinárodného paktu 

o občianskych a politických právach, čl. 16 ods. 1 a čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy SR, § 11 a § 12 

OZ, ako aj práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd. 

V tejto súvislosti je nevyhnutné spomenúť ustanovenia § 6 a § 417 ods. 1 OZ. V zmysle § 6 

OZ, ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, 

primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť. Podľa § 417 ods. 1 OZ komu škoda hrozí, je 

povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia. 

Na základe analýzy vyššie uvedených ustanovení OZ je následne možné uvažovať o myšlienke, 

že trestný čin, ktorý je v prvom rade sociálny konflikt a má súkromnoprávny, ako aj 

verejnoprávny aspekt, predstavuje vo svojej podstate spôsobenie ujmy inej osobe, ale aj 

spoločnosti. Keďže poškodenému, ako aj spoločnosti hrozí týmto protiprávnym konaním 

škoda, je na mieste zvážiť tú skutočnosť, že získanie dôkazu poškodenou stranou, hoci 

spôsobom odporujúcim zákonu, by v zmysle § 6 a § 417 ods. 1 OZ mohlo predstavovať 

odpadnutie istej vady nezákonnosti takéhoto dôkazu. 

Vyššie uvedenú úvahu podporuje aj stanovisko Ústavného súdu Českej republiky, ktorý 

z hľadiska kolízie dvoch právnym poriadkom chránených záujmov akceptuje takú formu 

konania poškodenej osoby, ktorá nesie črty svojpomoci obeti trestného činu na úkor práv 

páchateľa.477 

Je všeobecne známe, že účelom trestného konania je, aby trestné činy boli náležite objasnené 

a páchatelia spravodlivo potrestaní. Preto možno konštatovať, že ak niekto vyhotoví záznam 

počas protiprávneho konania inej osoby, ktoré napĺňa znaky konkrétnej skutkovej podstaty 

trestného činu, hoci bez jej súhlasu, odvracia tým de facto škodu, ktorej spôsobenie hrozí, ak 

by bol trestný čin dokonaný. 

Pri posúdení prípustnosti zvukového záznamu sa treba zamerať predovšetkým na to, či a akým 

spôsobom sa týmto záznamom zasiahlo do osobnostných práv dotknutej osoby, do jej práva na 

ochranu súkromia a takisto, či jeho použitie je v súlade so zásadou primeranosti, zásadou 

prezumpcie neviny ako aj so zásadou proporcionality. Základným kritériom tohto hodnotenia 

bude zváženie pomeru chránených práv a záujmov, ktoré sa v tejto súkromnej sfére stretávajú, 

a kde sa má štát predovšetkým prostredníctvom súdu stať arbitrom rozhodujúcim o tom, ktorý 

z týchto záujmov bude v danom konkrétnom strete prevažujúcim.478 

Možno uviesť, že dôležitý je aj obsah záznamu ako aj okolností, za ktorých bol súkromný 

záznam vyhotovený, pričom zohľadniť treba tiež fakt, či nedošlo k porušeniu zákona napr. 

provokáciou protiprávneho konania, alebo či nedošlo k úprave zvukového záznamu. V takýchto 
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prípadoch upozorňuje Čentéš, že vyššie spomínané konania by mali potom za následok, že 

záznam by predstavoval neprípustný dôkaz v trestnom konaní.479 

Za významnú okolnosť je rovnako nevyhnutné potom považovať aj to, či informácie získané 

takýmto záznamom predstavujú jediný usvedčujúci dôkaz, a teda či dôkaz v podobe takto 

získaného záznamu stojí v konkrétnej veci v rámci hodnotenia otázky viny páchateľa 

osamotený, alebo či tieto informácie len „dokresľujú situáciu“ ako podporný dôkaz a súd má 

k dispozícii aj iné dôkazy, ktoré významným spôsobom nasvedčujú dôvodnosti obvinenia, 

a s ktorými je tento záznam v obsahovej zhode. V prípade, ak takáto informácia bola podporená 

aj ďalšími dôkazmi, s obsahom ktorých korešponduje, môže predstavovať dôkaz v trestnom 

konaní.480 

Možno konštatovať, že vo vzťahu k určitým trestným činom je dokazovanie obzvlášť 

problematické, nakoľko orgán činný v trestnom konaní neraz vychádza výhradne z výpovede 

poškodeného, pričom absentujú iné relevantné dôkazy, predovšetkým priame svedecké 

výpovede. Ide predovšetkým o trestné činy súvisiace s domácim násilím, sexuálne trestné činy, 

nebezpečné vyhrážanie, nebezpečné prenasledovanie, vydieranie či hrubý nátlak a pod. 

Domáce násilie sa prevažne uskutočňuje bez priamych svedkov, v domácom prostredí bez toho, 

aby si to najbližšie okolie všimlo, a teda možno uviesť, že pri takomto konaní jednoznačne 

prevažuje záujem na ochranu osoby a osobnosti poškodeného nad právom na ochranu osobnosti 

páchateľa. 

V prípadoch, ak poškodený v rámci stretnutia s páchateľom, keď dôjde ku konaniu, ktoré by 

naplnilo znaky trestného činu napr. vydierania, hrubého nátlaku alebo k tyranizujúcemu 

správaniu voči jeho osobe, vyhotoví záznam, mohlo by ísť z hľadiska trestného konania 

o zákonne získaný usvedčujúci dôkaz. S uvedeným sa stotožňuje aj Čentéš, podľa ktorého 

v prípadoch domáceho násilia by konanie poškodeného mohlo niesť črty svojpomoci obete 

trestného činu na úkor práva páchateľa v takej forme, ktorú možno akceptovať z hľadiska 

kolízie dvoch, právnym poriadkom chráneným záujmov.481 

Avšak v tejto súvislosti je nutné uviesť, že v mnohých prípadoch súdna prax zastáva názor, že 

uvedený dôkaz je nezákonný a neprípustný, nakoľko nebol vyhotovený so súhlasom osoby 

v zmysle § 12 ods. 1 OZ. Je nepochybne zrejmé, že v zmysle § 119 ods. 2 TP môže za dôkaz 

slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo z dôkazných 

prostriedkov podľa TP, alebo podľa osobitného zákona, teda len to, čo bolo získané zákonným 

spôsobom, to znamená v súlade s ustanoveniami TP, prípadne podľa osobitného zákona. 

Osobitným zákonom sa myslí zákon č. 171/1993 Z. Z. o policajnom zbore v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 163/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím 

informačno-technických prostriedkov v znení neskorších predpisov, OZ a iné v texte 

predchádzajúcej časti uvedené zákony.  

V prípade, ak bol dôkaz získaný v rozpore s TP resp. v rozpore s osobitným zákonom, nemôže 

slúžiť ako dôkaz v trestnom konaní a nemôže ani prispieť k náležitému objasneniu veci. Súd vo 

všeobecnosti pokiaľ ide o posudzovanie neúčinnosti získaného dôkazu uvádza, že dôkaz 

získaný nezákonným spôsobom je podľa povahy a závažnosti porušenia zákona buď absolútne 

neúčinný alebo relatívne neúčinný, pričom pri absolútnej neúčinnosti dôkazu nemožno 

spôsobenú nezákonnosť odstrániť ani napraviť. 

Vzhľadom na takto formulovaný problém potom vyvstáva otázka, či je možné v tomto smere 

zaujať aj taký právny názor, podľa ktorého uvedeným konaním poškodenej osoby ide v podstate 
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o jej prevenčnú zakročovaciu povinnosť v kontexte § 6 a § 417 ods. 1 OZ, a vyhotovenie 

takéhoto záznamu ako aj jeho následné predloženie v trestnom konaní má za účel nielen 

objasniť protiprávne konanie páchateľa, ale predovšetkým zamedziť jeho opakovaniu, resp. 

zastaviť ho pro futuro.482 

Podľa už vyššie spomenutého uznesenia Okresného súdu Pezinok zo dňa 6. 10. 2011, Okresný 

súd Pezinok argumentoval, že ani verejný záujem na nájdení materiálnej pravdy nemôže 

konvalidovať protiprávnosť konania, ktorým je od počiatku nezákonne získaný dôkaz 

poznačený. Avšak možno ponúknuť iný právny názor s tým, že verejný záujem na nájdení 

materiálnej pravdy môže konvalidovať protiprávnosť súkromnej nahrávky za určitých 

podmienok, ktoré by mohli bezprostredne súvisieť s konkrétnymi okolnosťami prípadu, akými 

sú závažnosť vyšetrovaného trestného činu, miesto kde bol spáchaný trestný čin, miera zásahu 

do práva na súkromie osoby, ako aj skutočnosti, že osoba, ktorá záznam vyhotovila, tak konala 

na svoju obranu, aby odvrátila nebezpečenstvo, ktoré z protiprávneho konania páchateľa 

hrozilo, a to predovšetkým pro futuro. Vyššie uvedenú úvahu možno aplikovať pri tom druhu 

trestnej činnosti, ktorým páchateľ priamo zasahuje alebo ohrozuje život či integritu poškodenej 

osoby. 

 

Záver 

Pri bližšom pohľade na jednotlivé prístupy, závery, ako aj právnu argumentáciu súdov pri 

využití súkromnej nahrávky ako prípustného a zákonného dôkazu v trestnom konaní môžeme 

postrehnúť značnú nejednotnosť ba až rozdielnosť, čo z pohľadu právnej istoty účastníkov 

trestného konania predstavuje nežiaduci stav, ktorý je z dlhodobého hľadiska právne 

neudržateľný. 

Záznam vyhotovený súkromnou osobou by mohol byť prípustný za podmienky, ak zásah do 

súkromia je odôvodniteľný prevažujúcim záujmom na strane toho, kto záznam zabezpečil 

a následne použil. Základným kritériom, ktoré by malo v konečnom dôsledku viesť 

k rozhodnutiu o prípustnosti alebo neprípustnosti takto zabezpečeného záznamu, ako dôkazu 

v trestnom konaní, by bol pomer chránených práv a záujmov, ktoré sa v tejto súkromnej sfére 

stretávajú, a pri ktorých štát prostredníctvom nezávislého súdu sa stáva arbitrom, rozhodujúcim 

o tom, ktorý z týchto záujmov by bol v danom konkrétnom strete prevažujúcim, s tým, že 

hodnotenie použiteľnosti resp. nepoužiteľnosti takéhoto dôkazu sa bude vykonávať podľa 

zákonných procesných noriem. 

Úplným záverom možno vysloviť právny názor, že súkromnú nahrávku, ktorá by preukazovala, 

že osoba, ktorej prejav je zaznamenaný, sa dopúšťa trestného činu, by bolo možné za určitých 

podmienok považovať za prípustný dôkaz v trestnom konaní, hoci nebol získaný alebo použitý 

s privolením osoby páchajúcej trestnú činnosť. Takýmito podmienkami by boli, ak by účastník 

zaznamenávajúci prejav páchateľa trestnej činnosti konal ako obeť trestného činu v rámci 

krajnej núdze alebo svojpomoci, čím by odvracal nebezpečenstvo bezprostredne hroziace, 

alebo útok bezprostredne hroziaci alebo trvajúci na záujem, ktorý je chránený zákonom č. 

300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Ďalšou podmienkou by bolo, že 

súkromná nahrávka nepredstavuje jediný usvedčujúci dôkaz, ale je jedným z radu iných 

dôkazov, ktoré tvoria podklad pre meritórne  rozhodnutie. 
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GLOBALIZOVANÝ INTEGROVANÝ MANAGEMENT 

BEZPEČNOSTNÍ KONTINUITY ORGANIZACÍ 
 

JIŘÍ F. URBÁNEK, OLGA BURIANOVÁ  

 

Abstrakt 

Paradigma procesního přístupu, uveřejněného poprvé normami řady ISO 9000:2000, 

operacionalizuje globalizované procesy dodavatelsko odběratelských vztahů organizací na 

principu mezinárodní právní formalizace smluv dodávek výrobků a služeb. Tato 

operacionalizace dala vzniknout pojmu procesní management, jež je postaven na 

interoperabilním řízení a neustálém zlepšování kvality procesních systémů dodavatelsko 

odběratelských řetězců, vedoucích k neustálému zlepšování kvality uspokojování potřeb 

zákazníků a zvyšování přidané hodnoty procesů organizace na principu celospolečenské 

zodpovědnosti a environmentální šetrnosti aktérů na scéně mezinárodní dělby práce a obchodu.  

Článek směřuje k důležitému aspektu na této scéně, jímž je globalizovaný integrovaný 

management bezpečnostní kontinuity organizací. 

 

Klíčová slova 

Globalizovaný integrovaný management plánování bezpečnostní kontinuity organizací 

 

Abstract 

The paradigm of process access, publicized by standards of series ISO 9000:2000, it is 

operationalized in globalized processes of the relations of the supply - customer organizations 

on international principle of law contracts formalization of the supplies products and services. 

This operationalization originates from the conception of the Process Management. It is built 

on interoperable management and continuous quality improvement qualities of the process 

systems supplier - customer chains, leading to the continuous quality improving meet the 

consumer’s needs and an escalation of value added organizations on the principle of corporate 

responsibility and environmental thrifty of the participants on the scene of international division 

of labour and business. This article heads for important aspect on those scene, whereby is 

globalized integrated management security continuity organization planning very important.  

 

Key words 

Globalized integrated management security continuity of organization planning 

 

Úvod  

Článek pojednává o paradigmatu PROCESNÍHO PŘÍSTUPU (the Process Approach), 

odstartovaného před devatenácti lety uveřejněním THE INTERNATIONAL STANDARD 

ORGANIZATION  (dále jen ISO) normami: ISO 9001 – 9004: 2000, které operacionalizovaly, 

tedy překládaly pojmy z teoretického do observačního jazyka, globalizované procesy 

dodavatelsko -  odběratelských vztahů organizací na principu právní formalizace závazných a 

mezinárodně vymahatelných smluv dodávek výrobků a služeb: 

„Aby organizace fungovala efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně propojených 

činností. Činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny vstupů na výstupy, může 

být považována za proces. Výstup z jednoho procesu často přímo tvoří vstup do dalšího procesu. 

Aplikování systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací a vzájemným působením 

těchto procesů, i jejich management, lze nazývat „procesním přístupem“. Výhodou procesního 

přístupu je pokročilé řízení, které je poskytováno při zřetězení individuálních procesů se 

systémem procesů, stejně jako při jejich kombinaci a interakci. Takový přístup, je-li použit v 

rámci systému managementu jakosti, zdůrazňuje důležitost: 
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 a) pochopení a uspokojení potřeb zákazníků, 

b) potřebnosti uvážit procesy ve smyslu přidané hodnoty,  

c) obdržení výsledků procesní výkonnosti a účinnosti, a 

d) neustálého zlepšování procesů založeného na objektivním měření“…(citace ISO 9000). 

 

Řízení operacionalizace podle ISO řady 9000 dala tedy vzniknout pojmu PROCESNÍ 

MANAGEMENT, jež je postaven na interoperabilním (Barta, 2015) řízení a neustálém 

zlepšování kvality procesních systémů dodavatelsko odběratelských řetězců a na potřebnosti 

zkoumat procesy ve smyslu jejich přidané hodnoty (Burianová, 2018). To vše musí směřovat 

k neustálému zlepšování uspokojování potřeb terminálních zákazníků na principu 

celospolečenské zodpovědnosti a environmentální šetrnosti procesů všech aktérů na scéně 

mezinárodní dělby práce a obchodu. Důležitým aspektem na této scéně je i 

GLOBALIZOVANĚ INTEGROVANÝ MANAGEMENT BEZPEČNOSTNÍ KONTINUITY 

ORGANIZACÍ, který vytváří předpoklady krizové připravenosti konkrétních organizací na 

jejich relevantní mimořádné události a krize (ISO 22 301 – 3). 

Na Obrázku 1 je dynamický erb modelovaný metodou DYVELOP (Dynamická vektorová 

logistika procesů, Urbánek 1998) jež znázorňuje vývoj a vztahy od již od sto let starého 

PŘÍPADU KLASICKÉHO MANAGEMENTU (Taylor, Fayol, 1920), dále modelovaný 

PŘÍPADY PROCESNÍHO MANAGEMENTU a KRIZOVÉHO MANAGEMENTU (Urbánek 

J. F., 2002), až po INTEGROVANÝ MANAGEMENT BEZPEČNOSTNÍ KONTINUITY 

ORGANIZACE.  

Výše uvedené případy jsou na Obrázku 1 zahrnuty do PROSTŘEDÍ (ENV) 

INTERNÍHO/EXTERNÍHO CONTROLLINGU ORGANIZCE, který je založen na dominanci 

zde uvedených ISO standardů. Toto prostředí controllingu organizace je zabezpečováno vždy 

dle národních a mezinárodních zákonných standardů, které z důvodu přehlednosti nejsou sice 

na Obrázku 1. zobrazeny, ale tvorba následných národních zákonných a podzákonných norem 

je logicky a časově předpokládána vždy v návaznosti na ISO, evropské, STANAG, ČSN a další 

standardy. Dále je toto prostředí zabezpečováno dle předpisů interního auditu organizace nebo 

externí organizační certifikace. Dominantní v souvislosti s bezpečnostní kontinuitou každé 

organizace jsou zejména normy řady ISO, ČSN, EN:  

ISO 8000 (the Data Quality), ISO 9000 (the Quality Management),  

ISO 10000 (the Quality Management Maintenance),  

ISO 12000 (the Quality Management System),  

ISO 14000 (Environmental Management Systems) / EN – EMAS),  

ISO 15000 (the SW Quality  Security), ISO 16000 (the Environmental Quality Measurement),  

ISO 17000 (the Check-lists Security Conformity),  

ISO 18000 (the Occupational Health Security Measurements  Audit Schemes),  

ISO 19000 IM (Integrated Management),  

ISO 21500 (Guide to Project Management),  

ISO 22000 BCMS (the Business Continuity Management System),  

ISO 26000 (the Social Responsibility  Societal Security),  

ISO 27000 ISMS (Information Security Management Systems),  

A dále GDPR (směrnice EC), STANAG (normy NATO), ČOS (České obranné standardy), 

standardními operačními postupy složek IZS atp…  

Controllingem (Ctrl) je míněna „zevšeobecněná způsobilost komplexního ovládání situační 

politiky“; (Politika je cílená péče o záležitosti určitého oboru).  

Controllingový aktér (symbol „mužíčka“ v erbech) je vykonavatelem controllingových funkcí.   

Obrázek 1 vyjadřuje mnoho informací a vztahů graficko-matematických průniků a sjednocení 

Booleovy algebry zde uvedených entit, podle rčení, že jeden obrázek vydá za tisíc slov. Proto 
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je nutno vepsaný text, který definuje hlavní a základní funkce uvedených čtyř případů 

managementu ve vzájemných holistických vztazích uvést do čitelnější podoby. 

 

 
Obr. 1: Vývoj a vztahy čtyř relevantních případů managementů na prostředí controllingu 

organizace. Obrázek je nejlépe pochopitelný v živé power point prezentaci, provedené na 

konferenci. (Zdroj: autor) 

 

1 Hlavní a základní funkce uvedených případů managementu 
Při výkonu hlavní funkce provádění příslušného případu situací určeného typu managementu 

je vždy nezastupitelné vrcholové vedení dané organizace. Výkon základních funkcí může být 

delegován na podřízené pracovníky. 

 

1.1 Případ Klasický management 

V hlavní funkci klasického managementu, která musí být splněna v každé situaci je: 

„ROZHODOVÁNÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ PŘIDANÉ HODNOTY“. K tomu je vždy výhradně 

kompetentní vrcholové vedení (the leadership) organizace. 

Tato funkce bývá plněna neustávajícím a ve všech organizacích nutným cyklem šesti 

základních funkcí:  

 Plánovat  

 Organizovat 

 Přikazovat 

 Stimulovat   
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 Koordinovat  

 Kontrolovat  

 

1.2 Případ Procesní management 

Hlavní funkci případu uplatnění procesního managementu je: „ROZHODNÉ ŘÍZENÍ 

OPERACÍ“.  

Tato funkce bývá zabezpečena cyklem sedmi dalších případů základních funkcí dle ISO 9000: 

 Implementování procesního a hodnotového přístupu z hlediska kvality, výkonnosti, 

účinnosti a bezpečnosti;  

 Zabezpečování nutných změn programu k neustálému zlepšování procesů, založeného 

na bezpečnostním controllingu;  

 Ovlivňování pracovních týmů k dosažení závazků organizace; 

 Naplňování požadavků zákazníků a stakeholderů; 

 Monitorování spokojenosti zákazníků a stakeholderů; 

 Provádění plánování kontinuity bezpečnosti; 

 Provádění managementu zdrojů; 

 Interoperabilní řízení operací off-line. 

 

Na Obrázku 2 jsou uvedeny v reálném čase cyklující procesy entit interoperabilního přístupu k 

hodnocení kvality procesního managementu, vyplývající z integrace do prostředí standardu ISO 

9000. Zde vztahy entit smluvního dodavatelsko-odběratelského řetězce mají formu právně 

vymahatelných procesů s Ctrl aktérem SMLOUVA. To předurčuje i vztahy entit na procesní 

interoperabilní scéně krizového řízení i budoucích hospodářských opatření pro krizové stavy.  

Objasnění syntaxe a sémantiky vztahů dotčených entit a jejich operability se vztahuje 

k PŘÍPADU ZÁKAZNÍK, jehož požadavky a SPOKOJENOST jako nejdůležitějšího Ctrl 

aktéra případu zákazník a musí být splněny, aby produkt byl prodán. Živě budou interpretovány 

v rámci power pointové prezentace na konferenci. 

Zde se nastiňuje cesta řešení problematiky tohoto článku: z východiska řízení systémů 

managementu jakosti a procesního přístupu i jeho operability, přes interoperabilitu procesů 

krizového managementu na definovaných rozhraních entit, až k bezpečnostní kontinuitě 

organizací. 
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Obr. 2: Cyklus operabilního řetězce vztahů entit podle ISO řady 9000. (Zdroj: autor) 

 

1.3 Případ Krizový management 

       Hlavni funkcí případu krizového managementu je: „ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE“. 

Tato funkce bývá prováděna cyklem pěti dalších případů základních funkcí: 

o Interoperabilní řízení krizových operací on-line;  

o Implementování plánů kontinuity bezpečnosti; 

o Řešení relevantních ohrožení na krizových / kritických rozhraních; 

o Vytváření nových programů během řešení krizových operací (operační umění); 

o Provádění krizového managementu nepředvídaných rizik. 

 

Případ modelování procesů krizového managementu vyžaduje nalezení kritického rozhraní 

v modelu krizové nebo mimořádné situace, anebo i v nastalé krizové situaci. K tomuto účelu je 

možno použít algoritmus PŘÍPADU ALGORITMICKÉHO SCÉNÁŘE VEDOUCÍHO 

K DEFINICI KRITICKÉHO ROZHRANÍ (Urbánek Jiří. Junior, 2019), modelovaném 

metodikou DYVELOP.  Na Obrázku 3. ve vývojovém diagramu je zobrazen postup. Ten v sobě 

zahrnuje „Případ Identifikování KritickéhoRozhraní“ a má (terminální) počátek ve specifikaci 

události (šestiúhelník) a „Příprava kritického rozhraní v Erbu“. Diagram se dále vyvíjí od 

definice Ctrl aktéra, jímž je „antagonismus“ (nesmiřitelnost) a pokračuje určením počtu entit, 

jejichž vztah bude zkoumán. Je-li tento počet větší než dvě, pak diagram v tomto erbu končí ve 

větvi „PřípaduUžitíSvíceEntitamiNežDvěma“, ale ten v tomto článku nebudeme uvádět pro 

nedostatek prostoru k jeho vyjádření.  

Není-li počet entit na Obrázku 3 větší než dvě, pak se diagram rozvíjí jen tehdy, sdílejí-li 

společné rozhraní a za podmínky, že situace aktivizuje Ctrl aktéra „antagonismus“. Pak 

nalezená čára je kritické rozhraní a označujeme ji čárkovaně, čímž je kritické rozhraní v Erbu 

nalezeno. To může být identifikováno i další cestou, větvící se z rozhodovacího bloku „sdílejí 

společné rozhraní?“ po odpovědi „ne“, zobrazené na snímku, ale jen za podmínek, že existuje 
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„Případ možnosti přeměnění průniku do jediné čáry“ a je-li aktivizován i Ctrl aktér - 

antagonismus. Nejsou-li tyto podmínky splněny, pak kritické rozhraní v takovém případě 

neexistuje. 

Algoritmus se pak dále rozvíjí k zobrazení kritického rozhraní v erbu, jež následně přispěje 

k řešení „ZVLÁDNUTÍ KRIZOVÉ SITUACE (KS)“ v následujícím textu tohoto článku. 

 

 
Obr. 3: Případ algoritmického scénáře vedoucího k definici kritického rozhraní. (Zdroj: autor) 
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Obr. 4: Systém a procesní cyklus managementu kontinuity organizace. (Zdroj: autor) 

 

Při řešení problematiky tohoto článku jsme vycházeli z reálných vztahů prostředí „ENV 

ohrožení organizačního prostředí ORGANIZACE“, které je v průniku s „PrS ORGANIZACE“ 

a jeho PrS „BEZPEČNOSTNÍ PRACOVIŠTĚ ORGANIZACE“, které zpracovává a inovuje 

plány krizové připravenosti, havarijní plány, traumatologické plány a další plánovou a 

standardní krizovou operační dokumentaci, včetně návrhů smluv v rámci „PrS krizových 

dodavatelů a odběratelů“. Toto pracoviště má zásadní roli v plánování kontinuity krizových 

činností organizace a zajištění nutných procesů v krizích, mimořádných událostech (MU) a 

krizových stavech (KS). Vztahy dotčených entit jsou uvedeny na Obrázku 4. Zpracovává i 

katalog rizik, které by měly zahrnovat celou šíři vnějších rizik pro krizovou interoperabilitu 

s okolím i v případech relevantních krizí, včetně hospodářských.  Komplexní vztahy a vztažné 

procesní činnosti dotčených entit ohrožení systému a procesního cyklu managementu 

kontinuity bezpečnosti organizace vyplývají z erbu na Obrázku 4.  Důležité je, že všechny 

činnosti se odehrávají cyklicky. S výskytem MU přichází na scénu „PrS Krizový štáb ZZS KV“ 

a začíná působit v pěti cyklických případech užití: „Operační působení na ohrožení z MU; 

Reagování odezvou; Obnovování funkcí na kritických / krizových rozhraních; Zotavování se 

z narušení a Testování  hodnocení narušení kritických funkcí z hlediska kontinuity 

tolerovaných úrovní ZZS KV“. Je pravděpodobné, že v konkrétních KS bude nutno postupovat 

ve stále se více organizujících cyklech, dokud případ „Testování & hodnocení kritických funkcí 

z hlediska kontinuity tolerovaných úrovní ZZS KV“ entita nazvaná „PrS Krizový štáb“ 

nevyhodnotí, že jsou ve shodě s ustanoveními  ISO 22 301 - BCP (the Business Continuity 

Planning) kontinuálního plánování činností organizace. Splnění důležitých tolerovaných úrovní 
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je závislé na konkrétní MU či KS, ale obecně platí, že se určuje RPO = (the Recovery Point 

Objective) předmětný bod obnovy identifikující maximálně tolerovatelné ztráty funkcí 

postižené organizace (produktů, údajů, přidané hodnoty, služeb atp.) pro každou aktivitu, jež 

nesmí být překročeny, aby KS byla v organizaci zvládnuta. Dalším ukazatelem je RTO = (the 

Recovery Time Objective), což je přijatelný předmětný časový interval pro obnovení ztrát 

funkcí, přípustný až do časového intervalu MTPD = (the Maximum Tolerable Period of 

Disruption) maximálně tolerovatelnou časovou periodu narušení. To vše se děje v rámci BIA 

(the Business Impact Analysis) dopadové analýzy na organizaci. Obecně platí, že po splnění 

výše uvedených úrovní vydá krizový štáb pokyn prostřednictvím „PrS reaktivních opatření“, 

že nastal případ „Zvládnutí mimořádné události“. Pokud se tak stane do časového intervalu 

MTPD, tak pomine kritické/ krizové rozhraní. Tímto počinem pomine i nutnost působení 

krizového štábu i pěti cyklických případů užití jeho procesů a na procesní scéně zůstávají pouze 

entity běžného provozu organizace s úkolem změnit či modifikovat smlouvy s „PrS Krizových 

dodavatelů  odběratelů“ a modifikovat plány krizové připravenosti na základě zkušeností z 

proběhlé MU či KS a navrhnout zcela nová opatření pro budoucí podobné KS. To povede ke 

zlepšení kontinuální bezpečnosti předmětné organizace v krizích. 

  

Závěr 

Integrovaný management bezpečnostní kontinuity organizace 

Hlavni funkce Integrovaného managementu (IM) bezpečnostní kontinuity organizace je 

KONCEPČNÍ ROZHODOVÁNÍ PRO PLNĚNÍ POŽADAVKŮ STAKEHOLDERŮ A 

ZVLÁDÁNÍ KRIZÍ I ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V SOCIETÁLNÍCH PROSTŘEDÍCH 

ORGANIZACE, viz Obrázek 1. 

K tomu musí sloužit celá škála základních rolí/ funkcí IM, jež však již mají charakter nad rámec 

běžného provozu organizace a využívají do značné míry provozně nadstandardní i bezpečnostní 

vědecké metody:  

  Důsledně provádění interního/ externího bezpečnostního  controllingu: svépomocí / dle 

standardů a zákonných a podzákonných norem; 

  Rozvíjení interoperability řízených procesů a systémů;  

  Proaktivní ovlivňování stakeholderů k připravenosti na krize;  

  Synergické uplatňování standardizovaných procesů;    

 Optimalizování působení preventivních postupů;  

 Zajišťování bezpečnosti v societálních prostředích;  

 Poskytování environmentálně trvale udržitelných služeb atp. 
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