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I. 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY: 

 

1) NĚCO Z HYSTORIE: 

 Do doby znovuzrození soukromých bezpečnostních služeb a v  rámci nich i soukromých 

detektivních služeb v České republice ( dříve ČSFR) neměl občan ani organizace (fyzická i 

právnická osoba)  možnost , v záležitostech nespadajících do kompetence policie ( tehdy 

Sboru národní bezpečnosti) nebo nespadajících do náplně práce  advokacie, tyto služby někde 

získat. Ať už se to týkalo problémů  vyhledání a zajištění důkazů v rodinných sporech či 

jiných  občanskoprávních či obchodně právních kauzách, získávání informací a  důkazů pro 

potřeby obhajoby v trestních věcech, ale i odhalování  pachatelů trestní činnosti souběžně s 

Policií ČR, vyhledávání  latentní hospodářské kriminality, vyhledávání dlužníků, či  referencí 

o potencionálních společnících či obchodních partnerech,  získávání informací pro personální 

práci apod. Občané a organizace  neměli tudíž možnost volby a byli odkázáni pouze na státní  

bezpečnostní orgány, pokud záležitost věcně spadala do jejich  kompetence, a byli nuceni se 

spokojit s jednostranným pohledem  těchto orgánů. Ale především v řadě případů 

nespadajících do  kompetence státních bezpečnostních orgánů neměli vůbec žádnou  možnost 

si potřebné informace a důkazy si opatřit. Každý systém postrádající možnost volby ( 

neumožňující  pluralitu ), pokud již není, má zákonitě sklon k totalismu. To  platí i o 

systémech zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku,  zajišťování zákonnosti, ochrany 

právních vztahů ( práv svobod a  oprávněných zájmů fyzických i právnických osob), či v 

procesu boje proti zločinnosti ( přičemž zločinnost je chápána v širším slova smyslu  než  

kriminalita ). Soukromé bezpečnostní služby a v jejich rámci i služby soukromých detektivů 

se v rámci bezpečnostního systému  stávají tím prvkem ( subsystémem ), který právě 

charakter plurality  do tohoto systému vnáší, čímž dochází k posilování právních jistot  

občanů a zákonnosti jako celku .   S ohledem na celkový dosavadní vývoj v oblasti těchto 

služeb  je třeba říci, že zejména s přihlédnutím na proběhnuvší proces  privatizace, kdy 

výrobní prostředky přešly z rukou státu do  vlastnictví soukromých subjektu ( fyzických a 

právnických osob),  nabývá na významu právě úloha těchto služeb, zvláště pro potřeby  

organizací ( firem , společností, institucí apod.). Je třeba vidět, že v rámci nově vzniknuvší 

situace Policie ČR, především  hospodářská kriminální police již nevyhledává latentní 

hospodářskou  zločinnost, pokud tato nevede k poškozování zájmů státu ( např.  korupce, 

daňové úniky apod), a latentní zločinnost poškozující  soukromé podnikatelské subjekty ( 

například rozkrádání majetku  firem, ochrana informací a dalších ekonomických zájmů firem 

apod.)  nevyhledává. Značná část polemik kolem soukromých bezpečnostních a v  jejich 

rámci i detektivních služeb je obdobných těm, ke kterým  docházelo kdysi v jiných zemích. 

Jde například o obecnou averzi  totalitních a posttotalitních států k soukromým 

bezpečnostním  službám, o problémy s jejich legislativní úpravou a zajištění  potřebné 

serióznosti a profesionality, o přehnané obavy z  překračování pravomoci, o předpojatost a 

žárlivost policejních  kruhů apod. Některé problémy jsou však pro polistopadové dění v  

České republice specifické a pro zahraničí pochopitelně méně  pochopitelné. Jde zejména o 

přeceňování politického aspektu  skutečnosti, že jádro mnoha civilních bezpečnostních 

agentur tvoří  bývalí pracovníci policejních sborů a služeb, obavy z jejich ozbrojování, 

dřívějších kontaktů, přístupů k informacím apod. Lze  jen doufat, že jde o ustupující 

názorovou hladinu protože v  zahraničí je přítomnost bývalých policistů v soukromých 

agenturách  pokládána naopak vesměs za visačku kvality. Významným pokrokem v  
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posuzování místa a úlohy soukromých bezpečnostních služeb jako  celku je zakotvení těchto 

služeb v systému prevence v materiálu MV  ČR a usnesení vlády č. 617 ze dne 3.11.1993 pod 

názvem " KONCEPCE A  PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY ".  Soukromé 

detektivní služby zabezpečují jako formu podnikání  ( je jejich předmětem činnosti ), a to na 

komerčním základě,  soukromou pátrací a soukromou vyšetřovací činnost. V žádném případě  

však nejsou složkou státního donucovacího aparátu a nenahrazují  činnost policejních orgánů, 

což však ale nevylučuje, aby prováděly  šetření souběžně s policejními orgány, pokud to 

klient z různých  důvodů požaduje. Tím je vnášen do dané oblasti ( veřejného pořádku  a 

bezpečnosti, práv,svobod a oprávněných zájmů fyzických i  právnických osob ) i prvek 

veřejné kontroly, neboť policejní  orgány, byť co by donucovací složky státního mechanizmu, 

jako  jediné, zabezpečují danou oblast vztahů ze zákona, ztrácí tak  monopolní postavení.  

 Soukromé detektivní služby se tak stávají  významným prvkem veřejné kontroly, neboť 

poskytují možnost volby,  možnost souběžného zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku,  

souběžného šetření a souběžného odhalování skutkových dějů v  občanskoprávních a 

obchodně právních věcech, vyhledávání důkazů pro soudní spory i pro obhajobu v  trestních 

věcech. Mohou však působit i při vyhledávání latentní  trestné činnosti , zejména v souvislosti 

s podnikatelskými  aktivitami různých podnikatelských subjektů, a na žádost klienta mohou 

souběžně s policejními orgány působit i při zjišťování  pachatelů známých trestných činů s 

neznámým pachatelem. Souběžné  prošetřování určitých zájmových událostí či dějů ( ať již  

podnikatelsky významných, obchodně, občansko či trestně právně  významných) na jedné 

straně brání v možnostech zkreslení, na druhé  straně, co by " konkurenční prvek " 

motivuje policejní orgány k důslednější činnosti, doplňuje proces šetření, odhalování, 

jakož i  vyšetřování o náhledy z jiného zorného úhlu a v neposlední řadě  vyplňuje " bílá 

" ( volná) místa v případech, kdy záležitost  nespadá do kompetence policejních ani 

jiných orgánů a složek  státního mechanizmu. A právě v tom je nutno spatřovat prvek  

posilování a prohlubování právních jistot fyzických i právnických  osob. Bude ještě zřejmě 

nějakou dobu trvat, než si soukromé  detektivní služby ( služby pátrací ) získají své skutečné 

postavení  a budou se v plném rozsahu věnovat i vysoce kvalifikované soukromé  detektivní 

činnosti. K tomu je zapotřebí, aby na jedné straně se  vytvořila skutečná profese 

soukromých detektivů, ale na straně  druhé, aby tito detektivové získali jisté zákonné 

pravomoci pro  výkon své činnosti. Významným předpokladem k získání takovéhoto  

postavení je požadavek, aby soukromé detektivní služby svým  seriózním přístupem a 

vysokým stupněm odborné způsobilosti (  profesionality ) si získaly důvěru ve 

společnosti, což pak i zcela  zákonitě v budoucnu povede i k hlubší spolupráci mezi 

soukromými  detektivy a advokátními či komerčně právními kancelářemi. Soukromé 

detektivní služby mají význam v tom, že jsou schopny  na komerčním základě a 

kvalifikovaně na profesionální bázi  zajišťovat specifické služby, jak občanům, tak 

podnikatelům (  fyzickým i právnickým osobám ) a zaplnit tak prostor mezi činností  

advokacie a komerčních právníků na jedné straně a policie na straně  druhé. 

Soukromé detektivní služby ,ale i ostatní soukromé  bezpečnostní služby dávají 

občanům i organizacím ( firmám ) možnost  volby ( jsou prvkem pluralitního systému v 

oblasti bezpečnosti a  veřejného pořádku ) a tak nesporně přispívají již svou existencí k  

prohlubování právních jistot. Občan či organizace ( fyzická či  právnická osoba) není 

odkázána i ve věcech spadajících do kompetence  policie pouze na výsledek policejních 

šetření a jiných policejních  opatřeních, ale může si souběžně ( subsidiárně) problém nechat  

šetřit či jinak řešit soukromou detektivní službou. S ohledem na  soukromé bezpečnostní 

služby je pak třeba říci, že v řadě případů  má primární povinnost zajištění veřejného pořádku 

a bezpečnosti  právnická či fyzická osoba , např. při organizování a pořádání  kulturních a 

sportovních akcích, a tudíž policie zde má pouze  subsidiární povinnost zákroku, jestliže 
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primárně není zajištěn  veřejný pořádek a bezpečnost. Zde je pak široký prostor nejen pro  

soukromé bezpečnostní služby, ale i pro soukromé detektivní služby  ( např. hoteloví 

detektivové ,detektivové v obchodech a obchodních  domech apod.). 

 

2) MÍSTO  DETEKTIVNÍCH SLUŽEB V SEKTORU SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI: 

 

Soukromé detektivní služby: 

• Komerční detektivní služby: realizované na smluvním základě za úplatu – na 

komerční bázi. 

• Detektivní servis: - detektivní služby realizované pro vlastní organizaci (nebo také 

můžeme hovořit o firemních detektivních službách) 

 

Jsou součástí sektoru komerční (soukromé) bezpečnosti: 

 

 
 

Základem detektivní činnosti je práce soukromého detektiva: 

Detektiv není ani akční hrdina ani geniální – vševědoucí detektiv. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderní trendy detektivní činnosti:  

 

Soukromá detektivní činnost (komerční detektivní činnost & detektivní servis) je značně 

diferenciovaná  -  mnohostranná.  Představuje slozitý systém FOREM & METOD & 

Detektivní práci je možno v   jistém   smyslu přirovnat   hře -  detektivní 

informace,  informace o důkazech   a   důkazy k  velké  hromadě  

rozházených   jednotlivých  dílků  velkého  množství pomyslných  

obrazů  puzzlí,  ze  které je  třeba vybrat  ty správné dílky (relevantní 

informace, informace o důkazech a důkazy) a sestavit je do toho 

správného obrazu. 
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PROSTŘEDKŮ. Je to komplexní práce s informacemi (zadání zakázky & sběr informací & 

předání výsledného produktu ˇ= to všechno jsou informace. 

 

3) OBSAH DETEKTIVNÍ ČINNOSTI: 
 

Detektivní činnost v sobě zahrnuje: 
 

a) Hledání majetku a osob (pátrání po majetku a osobách) 
 

b) Zjišťováním   skutečností, které mohou sloužit jako důkazní  prostředky v  řízení  

před  soudem   nebo správním orgánem, 

• v získávání důkazů pro soudní spory v  oblasti rodinného práva, 

• v získávání informací v oblasti občanského práva 

• v získávání informací v oblasti pracovního práva 

• v získávání důkazů a dalších informací pro potřeby obhajoby  ( zpravidla v 

součinnosti s advokátem - obhájcem ) v  trestních věcech 

• nelze vyloučit ani odhalování  kriminality a jejích pachatelů souběžně s 

orgány policie,  tak kde je to z různých důvodů zájmem klienta, 

• rozkrývání latentní kriminality v objektech podnikatelských subjektů 

• v získávání informací v oblasti přestupků 
 

c) Získávání informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo 

právnických osob nebo jejich majetkových poměrů,  

• v získávání informací v oblasti rodinných vztahů a  záležitostí a v získávání 

důkazů pro soudní spory v  oblasti rodinného práva, 

•  

d) Získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, , přičemž, ale  

nepovažujeme za příliš seriózní vlastní vymáhání pohledávek (  dluhů od dlužníků 

).Je zde však široký prostor pro spolupráci s  advokátem, komerčním či firemním 

právníkem. Soukromý detektiv (Komerční) by v tomto směru měl zajistit potřebné 

informace, ať již pro  vymáhání smírem nebo soudní cestou. Vlastní vymáhání by 

však,  podle našeho názoru měl provádět advokát, komerční či firemní  právník. 
 

e) Vyhledáváním protiprávních  jednání  ohrožujících obchodní tajemství. 
 

f) Sběr dat a jejich vyhodnocování pro subjekty, které prokáží právní zájem 

• v získávání informací v oblasti marketingu a konkurenčních  vztahů v 

podnikatelské oblasti, 

• v získávání důkazů a dalších informací v oblasti  podnikatelské činnosti 
 

g) Ochrana majetku a osob postupy detektivní činnosti spočívající v  dohledu nad 

dodržováním veřejného pořádku a bezpečnosti  a nad dodržováním stanoveného 

režimu v hotelových,  restauracích, zábavných zařízeních, hernách a kasinech v  

obchodních domech a obchodech apod 

• Činnost hotelových detektivů 

• Činnost detektivů v restauračních provozovnách 

• Činnost detektivů v kasinech, hernách a zábavních provozovnách 

• Činnost detektivů v obchodech, supermarketech a hypermarketech a na 

tržištích 
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• Činnost detektivů v jiných živnostenských provozovnách 

• Osobní ochrana osob – bodygárding  

 Soukromou detektivní činností (komerční detektivní činností či detektivním servisem) se 

rozumí činnosti jednotlivců  nebo firem -kanceláří  (fyzických i právnických osob), která 

spočívá v  získávání, shromažďování a vyhodnocování informací o fyzických či  právnických 

osobách ve prospěch a v zájmu jiných fyzických či  právnických osob , včetně opatřování 

důkazů, pátrání po osobách a  majetku referenční činnosti i specializované ochranné 

činnostech, a  to jako služba veřejnosti na základě smluvního vztahu a na  komerčním 

podkladě. V širším pojetí, pak i obdobné tyto činnosti  pro vlastní potřebu fyzické či 

právnické.  

 

 

Soukromé detektivní služby v zemích s vyspělou demokracií, právním státem, 

občanskou společností a  tržní ekonomikou jsou chápány  jako významný nástroj: 

•  prevence kriminality;  
 

•  posilování zákonnosti a právních jistot občanů, organizací a   podnikatelských 

subjektů: 
 

•  společenské kontroly a ochrany proti zneužívání  moci státním aparátem 

(zejména policií)  
 

•  podpory efektivnosti podnikatelských aktivit, jejich exportní  schopnosti 

konkurenceschopnosti .  

 

Soukromá detektivní činnost (komerční detektivní činnost či detektivní servis) je 

realizována  prostřednictvím: 

• Forem detektivní činnosti 
 

• Metod detektivní činnosti 
 

• Prostředků detektivní činnosti 
 

• Využitím lidských informačních zdrojů 
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4)  K FORMÁM DETEKTIVNÍ ČINNOSTI: 
 

Soukromí detektivní činnost (komerční detektivní služby či detektivní 

servis – dále jen Detektivní činnost) je realizována prostřednictvím forem 

a metod soukromé detektivní činnosti. 
 

 Formou detektivní činnosti rozumíme charakteristiku obecných cílů, jichž má být 

soukromou detektivní činností dosaženo v konkrétním případě v procesu realizace  detektivní 

činnosti. Formulaci obecných cílů, jichž má být v procesu této činnosti dosaženo je možno chápat 

jako model rozhodování  detektiva, který nemá před sebou přesně a jednoznačně vymezené cíle a 

nezná ještě všechny možné alternativy ( verze ) postupu, ani jejich důsledky, ale volbou příslušné 

formy soukromé detektivní činnosti si teprve v obecné podobě stanoví čeho  má být v procesu 

realizace této činnosti dosaženo. Význam  forem  detektivní činnosti spočívá v tom  , že pomáhají 

detektivovi již od počátku správně stanovit a vytýčit další zaměření vlastního postupu, správnou 

volbu metod a prostředků  detektivní činnosti a ukazují mu tendence vývoje zkoumaného 

problému. Znalost této tendence je východiskem, které  detektivovi umožňuje správně 

organizovat na spolehlivém základě svou práci . 
 

 Rozdíl mezi formou a metodou soukromé detektivní činnosti lze 

charakterizovat tak, že forma detektivní činnosti je vnějším výrazem obsahu typové 

skupiny detektivní činnosti, kdežto metoda je prostředkem naplňování jejího obsahu. U formy  

detektivní činnosti jde o zobecnění určité skupiny určitých typů (určitého charakteru)  detektivníí 

činnosti, naproti tomu metody jsou pak skupiny zobecněných postupů umožňujících naplnění 

jednotlivých forem. Současně je třeba ale odlišit metodu  detektivní činnosti jako prostředek – 

postup realizace forem, které mají charakter určitého postupu realizace ( metodika a taktika 

postupu )  a prostředky  detektivní činnosti, jež mají věcný charakter ( např. věcné bezpečnostní 

prostředky, prostředky rádiového spojení, prostředky odposlechu, prostředky vyhledávání 

odposlechů , audio prostředky, audiovizuální prostředky, fotografická technika , kamufly  apod. ). 
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FORMY DETEKTIVNÍ ČINNOSTI: 

➢ Detektivní pátrání 

➢ Detektivní dohled a bodyguarding 

➢ Detektivní prověrka  

➢ Detektivní rozkrývání – rozpracování 

➢ Detektivní zpravodajství – to je samostatnou formou naplňující Komerční 

zpravodajství či Zpravodajský servis a je k tomu zpracován samostatný 

studijní materiál. 
 

 

Zvláštní postavení ve formách detektivní činnosti zaujímá DETEKTIVNÍ PROVĚRKA, která může 

být prováděna… 

• Jako samostatná  Detektivní zakázka 

• Jako součást při realizaci dalších forem detektivní činnosti. 

V rámci všech dalších forem detektivní činnosti je nezbytnou součásti zejména: 

- Prověřování osob 

- Prověřování událostí a jevů 
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II. 

DVĚ ROVINY  SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ 

ČINNOSTI : 
 
 

Detektivní činnost je zpravidla  nesprávně chána jako činnost informační. Je třeba si ale 

uvědomit, že ve svém celkovém obsahu by měla soukromá detektivní činnost  se  

odehrávat ve dvou základních rovinách: 
 

• ROVINA INFORMAČNÍ ČINNOSTI; 
 

• ROVINA VLIVOVÉ ČINNOSTI. (LOBBYISTICKÉ ) 
      
Tyto dvě  roviny soukromé detektivní i soukromé detektivní činnosti mohou být naplňovány ( 

a měly by být naplňovány ) jak u zakázek pro občany ( včetně součinnostní činnosti 

s advokáty ) tak pro podnikovou sféru ( při ochraně ekonomických zájmů, ochraně informací, 

dat, počítačových a  komunikačních systémů apod.). 
 

 Není rozhodně sporu o tom, že základem soukromé detektivní činnosti jsou informace, které 

slouží : 
 

a) jako  samostatný  produkt  detektivní činnosti: 

• informace o důkazech pro soudní spory  či      správní  řízení apod.; 

• informace pro potřeby personální práce, informace  o   společnících  či  obchodních 

partnerech apod.; 

• informace marketingového  charakteru či  informace o konkurenci apod.;  

• informace  o   majetkových   poměrech   a    informace ostatního charakteru. 

 

Jde o informace, které jsou výsledným produktem soukromé detektivní zakázky a slouží 

přímo klientovi. 
 

b) jako výchozí materiál pro vlivovou  (lobbyistickou) činnost v rámci soukromé 

detektivní činnosti ( detektivní zakázky ). Není  a nemůže být sporu o tom, že lobování  

(lobistika ) má v  podmínkách občanské společnosti  a v podmínkách tržní ekonomiky své 

nezastupitelné místo. Není a nemůže být ale ani sporu o tom, že musí mít svou etiku ( své 

mantinely). 

 

INFORMAČNÍ ROVINA DETEKTIVNÍ ČINNOSTI. 

 

 Základní a výchozí rovinou  detektivní činnosti ( dále DČ ) je nesporně její informační 

rovina. Ta je realizována : 
 

a) vyhledáváním informací; 
 

b) shromažďováním informací; 
 

c) tříděním a zpracováním informací dle stanovených hledisek: 

• třídění informací dle stanovených hledisek; 

• analýza informací; 

• analyticko  – syntetické hodnocení informací a to včetně : 
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•  stanovení detektivních verzí; 

•  prokazování pravdivosti    stanovených detektivních verzí       apod. 
 

d) využití informací : 

• předání klientovi k jeho vlastnímu přímému  či  zprostředkovanému využití ( např. 

   prostřednictvím advokáta ); 

• využití informací jako výchozí produkt pro další  vlivová (lobbyistická) opatření  

   soukromé detektivní činnosti. 

 

Získané informace bývají nejrůznějšího druhu velice obtížné je nějak systematicky třídit. 

Patří sem např.: 

• informace v oblasti rodinných vztahů a kauz rodinného práva ( včetně informací o 

   důkazech ); 

• informace v oblasti kauz občanského práva ( včetně informací o důkazech ); 

• informace v oblasti kauz pracovního práva ( včetně informací  o důkazech ); 

• informace personálního charakteru; 

• informace o chodu podniku a informace signalizující negativní jevy v tomto chodu; 

• informace marketingového charakteru a informace o konkurenci a činnosti konkurence. 

 

VLIVOVÁ – LOBBYISTICKÁ ROVINA : 

 

Vlastní vlivová funkce ( lobbying ) může být realizován: 

 

a) přímo firemním detektivním útvarem  tj. např.  útvarem vnitřních    nebo      vnějších       

vztahů    )    či     soukromou detektivní agenturou zajišťující tuto  činnost pro 

podnik   (   firmu,   společnost )   na  komerčním podkladě ;  

 

b) jinými ( ekonomickými, právními, provozními, tiskovými apod. ) útvary podniku ; 

 

c) zprostředkovaně ( nepřímo ) např. s využitím. tzv.  PIAR AGENTUROU (public 

relations agenturou), INFO-FLOW AGENTUROU, REKLAMNÍ AGENTUROU, či 

vhodnými vybranými redakcemi sdělovacích prostředků . 

 

V rámci detektivní činnosti zaujímá vlivová rovina činnosti tzv. Lobbying v poslední 

době významné místo INTERNET . V posledních létech se internet stále více stává 

významným sdělovacím  (informačním) médiem, které významnou měrou konkuruje 

tradičním informačním médiím. Internet v podstatě představuje soubor informačních médií, a 

to od elektronické pošty, přes různé internetové diskusní konference, multimediální vývěsky, 

internetovou telefonii, internetová rádia a televize, videokonference na internetu apod. až po 

tzv. WWW stránky, kde je možno umístit rozličné informace. Předpokládá se že během cca 

deseti let internet nahradí klasickou poštu, klasický telefon  rádio i klasickou televizi. Internet 

představuje plně digitální médium a digitální forma umožňuje neomezené přepravování, 

sdílení, uchovávání, kopírování apod. a to jak textových informací, tak zvukových záznamů, 

obrazů apod. Možnosti internetu jsou v současné, době a to zdůrazňujeme, že právě 

v současné době , omezeny pouze přenosovou rychlostí, jakou může informace zpracovat 

lidský mozek, přenosovou rychlostí a do jisté míry, především u občanů, nikoliv u firem, 

společností, úřadů, institucí a organizací, pak i cenou dostupnosti počítače a cenou připojení 

resp. telekomunikačních poplatků. Každému individuálnímu vkladu do společné internetové 

databáze je přisuzován podstatně vyšší význam než mají informace  a v jejich rámci i 

dezinformace umístněné na INTERNETU. Dají se vytvářet internetové stránky fingovaných 
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firem a společností, případně i úřadů, institucí a organizací apod. Dají se vytvářet tzv. 

nástrahové internetové stránky naoko sloužící jen okruhu abonentů, ale  vytvořené tak aby  

„hackerům „ ( internetovým pirátům ), ale i útvarům aktivního  komerčního  konkurenčních 

zpravodajství konkurenčních firem nedělalo velký problém do takovýchto stránek proniknout. 
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III: 

DETEKTIVVNÍ PROVĚRKA: 

1. ÚVOD : 
 

Detektivní prověrka zaujímá v soukromé detektivní činnosti jakési výsadní postavení a 

v podstatě se prolíná i do dalších   forem soukromé detektivní činnosti, kterými jsou: 

• Detektivní pátrání 

• Detektivní dohled a ochrana (bodyguarding) 

• Detektivní prověrka 

• Detektivní rozkrývání (rozpracování, vyšetřování) 

• Detektivní zpravodajství 

 

 
 

1.1.Detektivní prověrku, jaklo formu detektivní činnosti využívají, jak komerční  

detektivní služby tak i služby tzv. vlastních ochran – detektivní servis: 
 

a) Komerční  - smluvní detektivní služby; 

Komerční  detektivní  služby či smluvní  služby jsou charakteristické tím, že tuto 

činnost mají jako předmět svého podnikání. Jde o podnikatelskou aktivitu, 

komerční – výdělečnou činnost na smluvním základě, vykonávanou na podkladě 

koncesované živnosti – >>služby soukromých detektivů<<,   pro jiné 

podnikatelské subjekty, organizace, instituce či občany. 
 

b) detektivní služby charakteru vlastní ochrany (firmy, společnosti = podniku, 
organizace či instituce); 
Detektivní služby charakteru vnitřní ochrany jsou službami uvnitř podniku, 
organizace či instituce a jsou vykonávány vlastními zaměstnanci  příslušného 
podniku (příslušné organizace či instituce) a pro jejich vlastní potřeby . Jde o 
vnitřní bezpečnostní útvary využívající ve své činnosti forem, metod a prostředků 

soukromé detektivní činnosti. Mnohdy jde o  špičková  detektivní pracoviště v dané 
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profesi podnikání, ale obvykle nejsou schopny tuto činnost vyvíjet na ekonomické, 

komerčním základě. I když jejich činnost je  přefakturována  jednotlivým útvarům 

daného podniku není závislá na tvrdé realitě zakázky , ale je  chápána jako doplněk 

vlastní  činnosti. Podstatná je skutečnost, že pracovníci těchto  firemních či jiných 

detektivních útvarů  jsou zaměstnanci tohoto příslušného podniku ( této příslušné 

organizace či instituce ). 

 

1.2.Detektivní prověrka směřuje k : 

     K získání informací týkajících se fyzických i právnických osob. Jde o získávání 

informací o ocobním stavu a majetkových poměrech fyzických osoib. Majetkových 

poměrech a podnikatelských či jiných aktivitách podnikatelských subjektů a jiných 

organizací a institucí. Je podpůrnou formou detektivní činnosti při realizaci detektivního 

pátrání i realizaci detektivního rozkrávání (vyšetřování, rozpracování) a nakonec i při 

realizaci detektivního zbravodajství, kde jí nazýváme >>zpravodajská prověrka<< 

Tuto činnost  detektivů je třeba spatřovat jak v rovině potřeb občanů, tak v rovině potřeb 

podnikatelských subjektů případně dalších organizací a institucí. Detektivní zakázky 

v tomto směru směřují k získání informací, informací o důkazech a důkazů potřebných 

především pro kauzy rodinného práva, občanského  práva, ale nelze opomíjet ani trestní 

právo.. Jde zejména o podporu činnosti advokáta v rámci řízení před soudem, směřujícím 

k rozhodování o přidělení péče o dítě, majetkových sousedských sporech, obchodních 

sporech apod. V oblasti trestního práva jde zejména o podporu advokátů při obhajobě 

jejich mandantů, ale nelze ani vyloučit realizaci systému detektivních prověrek v rámci 

rozkrývání latentní (skryté) trestné činnosti, zejména  ve prospěch soukromých 

podnikatelských subjektů. Nelze, ale vyloučit ani činnosti ve prospěch poškozených 

trestnou činností, souběžně s Policií ČR, tak kde klient s postupem policie není spokojen. 

Informace tohoto charakteru jsou  významné  jak v soudních kauzách, tak správních 

řízeních. Významné jsou tyto informace i pro podnikatelské subjekty a jejich 

management v rámci zajišťování personální bezpečnosti. informační bezpečnosti, 

provozní a obchodní bezpečnosti i bezpečnosti KNOW HOW. Informace tohoto 

charakteru jsou nesmírně významné v rámci obranného konkurenčního zpravodajství. 

 

1.2. DETEKTIVNÍ PROVĚRKA JAKO FORMA DETEKTIVNÍ ČINNOSTI: 
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JDE O: 

a) prověrce pověsti, stavu a majetkových poměrů, režimu činnosti  a kontaktů 

osob, 

a)  prověrku zájmového prostředí; (z hlediska výskytu negativních skutečností či 

osob) 

b) Prověrku podnikatelského subjektu či jiné organizační struktury (firmy, 

společnosti, sdružení, hnutí či jiné organizace, instituce,); 

c)  prověrku události, děje ; 

 

2.3. Cílem detektivní prověrky je prověřit: 

      a)  jednání a chování zájmových osob a to jak v minulosti tak současnosti a získání  

významných (z hlediska předmětného případu relevantních) informací o nich (např. 

pro potřeby personální práce, pro získání důvěryhodných obchodních partnerů, na 

získání důvěryhodnosti osoby   ucházející se o úvěr, prověření  osobních a rodinných 

vztahů apod.); 

b) prověření věrohodnosti informací a důkazů v konkrétním případě a to jednak: 

•  jako  samostatná   forma či součást formy detektivního rozpracování; 

•  jednak jako součást dalších forem detektivní činnosti. 

 

2.4. Obsahem detektivní prověrky je: 

a) prověrka pověsti, stavu a majetkových poměrů, režimu činnosti  a kontaktů osob, 

b) prověrka zájmového prostředí; (z hlediska výskytu negativních skutečností či osob) 

c) Prověrka podnikatelského subjektu či jiné organizační struktury (firmy, společnosti, 

sdružení, hnutí či jiné organizace, instituce,); 

d)  prověrka události, děje ; 

e) Prověrka jednání a chování zájmových osob a to jak v minulosti tak současnosti a 

získání významných (z hlediska předmětného případu relevantních) informací o nich 

(např. pro potřeby personální práce, pro získání důvěryhodných obchodních partnerů, 

na získání důvěryhodnosti osoby   ucházející se o úvěr, prověření  osobních a 

rodinných vztahů apod.); 

vakuum má snahu se zaplnit. Jasné otázky představují polovinu úspěchu, neboť platí, 

že odpověď je pouze tak dobrá, jak je dobrá otázka. 

 

2. ZAMĚŘENÍ DETEKTIVA PŘI REALIZACI DETEKTIVNÍ PROVĚRKY: 

2.1.Zaměření při prověrce osoby: 

Prověrka osob patří k nejčastějším zakázkám  detektiva, Prověrka osob se v podstatě 

prolíná i  do dalších prověrek (organizací, institucí, podnikatelských subjektů apod. do 

prověrek zájmových prostředí i událostí). Ve všech těchto prověrkách jsou hlavními 

aktéry lidé a jejich prověrce je třeba věnovat prvořadou pozornost. 

           a)Objektem zájmů klienta detektivní zakázky může být: 

• Osoba zajímající se o zaměstnání na významný manažerský post, na post kde se 

pracuje s utajovanými informacemi ,zvláštními skutečnostmi, osobními údaji či 

významným obchodním tajemstvím); 

• Zaměstnanec při různých podezřeních vůči němu, či v souvislosti s periodickými 

prověrkami; 



17 
 

• Osoba samostatně výdělečně činný, živnostník, jednatel společnosti, vedoucí 

pracovník  firmy, společnosti či organizace apod. , s níž klient detektivní zakázky 

hodlá vstoupit do nějakého smluvního vztahu; 

• Osoba zajímající se o to stát se společníkem nějaké obchodní společnosti; 

• Osoba protistrany v občanskoprávních vztazích s cílem získat informace, 

informace o důkazech a důkazy  pro občanskoprávní kauzy či správní řízení;  

• Osoby v postavení dlužníků (vůči občanovi, organizaci, úřadu, instituci, firmě, 

společnosti, bance apod.) 

• Osoby jenž jsou v zájmu advokátů ve prospěch jejich mandantů; 

• Rodinný partner (manžel, manželka); 

• Jiný rodinný příslušník (sourozenec, rodič, osoba v jiném příbuzenském vztahu); 

• Osoby v jiných vztazích vůči klientovi zakázky(např. milenec, milenka rodinného 

partnera apod.); 

 

b) Při prověrce osoby se  detektiv musí zaměřit na: 
 

•  Rodinné a majetkové poměry; 

Detektiv se musí v této souvislosti zajímat zda jsou rodinné poměry uspořádané 

či rozhádané, jaký majetek osoba a jeho příbuzní vlastní. Zda způsob života 

osoby i jeho rodiny odpovídá příjmům a majetkovým poměrům (tj. zda osoba a 

jeho rodina si nežije tzv. nad poměry a pokud ano, odkuj jsou příjmy jiné než ze 

zaměstnání a majetku rodina apod. Zvláště významnými informacemi v tomto 

směru jsou poznatky o dluzích osoby a jeho rodiny, případně dalších příbuzných 

apod. Je zcela evidentní, že finanční a jiné majetkové problémy jsou velmi často 

motivací k nekalé činnosti. Tyto okolnosti bývají zvláště nebezpečné 

v souvislosti s loajalitou pracovníka vůči svému zaměstnavateli. Bývají často 

motivem k páchání zejména majetkové protiprávní činnosti apod. 

• Pověst v místě bydliště , a pracoviště; 

Prověření pověsti  prověřované osoby a jeho rodiny v místě bydliště je velmi 

důležitým aspektem celkové prověrky. V rámci pověsti osoby v místě bydliště či 

pracoviště může detektiv získat velmi cenné informace. V místě bydliště jsou 

velmi cennými zdroji informací zejména důchodci, ale je třeba věnovat pozornost 

vytěžení i dalších nájemníků. Důležité je, aby  detektiv k vytěžení přistupoval 

z větší šířky, aby nedal najevo o kterou osobu a o co se mu vlastně jedná. A to 

není zpravidla jednoduché. V rámci pověsti z místa bydliště může soukromý 

detektiv zjisti  informace o charakteru, zájmech, rodinných vztazích i 

majetkových poměrech prověřované osoby, její rodiny a jejích příbuzných. 

• Časový snímek režimu dne; 

Časový snímek dne nám umožňuje získat informace o činnosti osoby o jejích 

stycích, zájmech (kladných i záporných). Časový snímek dne – zjištění režimu 

osoby je velmi důležité a významní zejména v zakázkách pro občanské klienty, 

zvláště pak v souvislosti s rodinnými vztahy, kauzami rodinného práva (nevěra, 

péče o děti apod.). Tyto informace mohou významně ovlivnit průběh rozvodového 

řízení, majetkového vyrovnání, přidělení dětí do péče apod. Jsou, ale významné i 

v případech, kdy klientem zakázky jsou zaměstnavatelé či vedoucí organizací a 

úřadů. V této souvislosti je třeba pak soustředit zájem na to, jak prověřovaná 

osoba plní své povinnosti mimo sídlo úřadu, organizace, instituce, podniku, 

společnosti či firmy. Nadřízené v tomto směru zajímá např. jak jsou využívány 

pracovní (služební) cesty, zda se prověřovaná osoba např. při těchto cestách 
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zúčastňuje  jednání kongresů, seminářů apod., nebo zda cesty na tyto akce 

využívá k soukromé turistice apod. 

• Styky v místě bydliště, pracoviště, zájmového prostředí a další styky; 

Zejména se jedná o závadové styky a styk, které mají vztah k řešenému případu 

(detektivní zakázce) apod. Pokud je detektivní zakázka pro podnikatelské 

subjekty, organizace či instituce, musí  detektiva zajímat především styky 

s osobami z konkurenčních podnikatelských subjektů (podniků, firem, 

společností apod.), konkurenčních organizací a institucí. 

• Zájmy prověřované osoby a způsob jejich naplňování; 

Zájmy prověřované osoby dokreslují celkový pohled na prověřovanou osobu. 

Např. záliba v hracích automatech (gamblerství)   může soukromému detektivovi 

naznačit na mnohé, čemuž je v další prověrce třeba věnovat pozornost a na co se 

zvláště výrazně zaměřit. Obdobně je tomu při alkoholismu, drogové závislosti 

apod. Záliba ve sběratelství nemusí být vždy kladnou zálibou, může být motivací 

k získání něčeho do sbírka za každou cenu i za cenu protiprávních jednání. 

Rozsah osob, které mohou být předmětem (objektem) detektivní prověrky je 

uveden pouze příkladmo  a možností je daleko více a celá řada. Vždy záleží na 

potřebách a zájmu klienta detektivní zakázky. 

 

 

2.2.Zaměření při prověrce zájmového prostředí: 

a) Zájmovým prostředím v němý je třeba provádět detektivní prověrku 

zpravidla může být: 

• Oddělení  nebo jiná organizační jednotka v úřadě, organizaci či instituci, 

provoz v podniku (firmě, společnosti apod.) kde je třeba zjistit, prověřit či 

ověřit určité skutečnosti (např. dodržování bezpečnostního režimu, 

organizačních pokynů či nařízení, dodržování pracovních a technologických 

postupů, dodržování pravidel expedice zboží apod.). 
 

• Zájmové prostředí z něhož chce detektivní kancelář či soukromý detektiv 

získat  lidský informační zdroj (informátora) jako východisko pro realizaci jiné 

formy soukromé detektivní činnosti – detektivního vyšetřování, ( rozpracování 

či rozkrývání) protiprávních jednání. 
 

• Zájmové prostředí drogově závislých,   kasin a hracích automatů 

(gamblerů) v souvislosti  se zakázkami rodičů (či jiných rodinných příslušníků) 

při realizací detektivního pátrání po dětech   (nezletilých a mladistvých) či 

jiných rodinných příslušnících, či v souvislosti se získáváním informací, 

informací o důkazech a důkazů pro soudní kauzy rodinného práva (rozvodová 

řízení, majetková vyrovnání, rozhodnutí o péči o děti apod.). 
 

• Zájmová prostředí charakteru supermarketů a hypermarketů, v souvislosti 

s úplností dodávek zboží, loajality prodavačů a dalších zaměstnanců apod. 
 

• Zájmová prostředí bazarů a zastaváren, autobazarů, prodejen 

starožitností apod. při realizaci detektivních prověrek v souvislosti 

s detektivním pátráním po věcech (automobily, starožitné předměty, apod. , ale 

i rozprodávaný majetek při rodinných sporech apod.) 
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b) zaměření při prověrce události, skutečnosti či jevu : V podstatě se jedná o 

prověrku s cílem získat informace o průběhu určité události (např. průběhu 

protiprávního jednání pro potřeby poškozené osoby), ujištění určité skutečnosti  či 

informací o určitém jevu. Může to soupisech s informacemi, informacemi o 

důkazech a důkazy pro vedení soudních kauz (v rodině právních záležitostech, 

občanskoprávních sporech, pracovně právních kauzách, v obchodních sporech i 

trestních věcech) a správních řízení. 

 

3. POSTUP  DETEKTIV A  PŘI REALIZACI  DETEKTIVNÍ  PROVĚRKY: 

Správné zadání je důležité nejenom pro efektivní využití vlastních disponibilních zdrojů 

(lidských, finančních, časových), ale též pro jasné zadání některých částí procesu 

externím subjektům (informační či detektivní agentury).  

 

     3.1 Zadání musí obsahovat: 

• KDO - je zadavatelem (aby bylo možné zpravodajství potřebným způsobem 

komunikovat),  

• CO - je cílem zadání, k jakému rozhodnutí má zpravodajství sloužit, 

• PROČ - vznikl řešený problém, kontext zadání, 

• KDE - leží hranice řešení problému (subjekty, lokalita, omezující podmínky),  

• KDY – má být rozhodnutí provedeno,  

• JAK - má být výsledek prověrky  distribuován (forma, čas, metoda). 

• KOLIK – prostředků lze na zpracování zadání čerpat.  

K poslednímu bodu je dobré poznamenat, že je vždy možné volit současné splnění pouze 

dvou z následujících třech atributů výsledku: 

Levně Kvalitní a rychlý výsledek je vždy drahý. 

Rychle Kvalitní a levný výsledek nelze získat rychle.  

Kvalitně Levný a rychlý výsledek nikdy není kvalitní. 

 

a) Plánování : 

Cílem plánování procesu detektivní prověrky je optimální využití alokovaných zdrojů 

na plnění jednotlivých zadání. Nezbytnou součástí plánování je: 

• akviziční politika informačních zdrojů (množství, výběr, cena),  

• časová koordinace jednotlivých částí procesu – řešení priorit. 

V případě větší organizace musí plánování zahrnovat též:  

• správu lidských zdrojů (specialisté z různých oborů), 

• využití sdílených zdrojů (přístupy do databází, technika, prostory),  

• řízení nákladů na zpracování jednotlivých zadání (kompromis cena / kvalita / 

rychlost). 
 

b) Shromažďování : Shromažďování informací se někdy zcela mylně pokládá za alfu a 

omegu detektivní prověrky. Toto přeceňování vede jednak ke zbytečnému mrhání 

prostředky související jednak s cenou placenou za informační zdroje a jednak 

s technikou potřebnou na ukládání a skladování dat. Již ze samotné definice informace 

(data relevantní k řešenému problému) vyplývá, že proces shromažďování musí vždy 

sloužit konkrétnímu zadání, tj. musí směřovat k zodpovězení konkrétních otázek. Při 

současné dostupnosti všech možných typů informací v různých on-line databázích, 

prostřednictvím různých informačních agentur nebo na internetu nemá smysl hromadit 
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všechno možné jen tak „pro strýčka příhodu“. Jak uvidíme dále, shromažďování dále 

použitelných informací je neoddělitelně spjato též s ověřováním jejich spolehlivosti a 

platnosti. Informaci starou nebo informaci z neověřeného zdroje nikdy nelze pokládat 

za spolehlivou a proto stejně musí dojít k jejímu prověření. 
 

Výjimkou z pravidla jsou dva případy: 

• kontinuální shromažďování dat z ověřeného informačního zdroje pro jejich 

historickou hodnotu (zjištění historického pozadí aktuálního problému), 

• neselektivní shromažďování dat v případě, kdy hrozí nebezpečí, že kladení 

selektivních dotazů do určitých informačních zdrojů může pro organizaci 

představovat bezpečnostní riziko. 
 

Z hlediska technologie shromažďování se informace dělí na:  

• písemné: poskytnuté zdrojem ve formální podobě (dokument, záznam, 

schéma). Aby mohly být dále efektivně zpracovány, musí být převedeny do 

elektronické podoby. 

• ústní: poskytnuté zdrojem neformálním způsobem (rozhovor, přednáška, 

projev, prezentace). Aby mohly být dále zpracovány, musí být ústní informace 

převedeny do písemné formy.  
 

Z hlediska informační hodnoty se informace dělí na: 

• primární: autentická, nezkreslená fakta přímo od zdroje. Zdrojem jsou 

obvykle lidé, kteří vědí, co se děje právě teď nebo co se stane zítra (výroční 

zprávy, vládní dokumenty, projevy, tiskové konference, živé rozhovory, 

finanční zprávy, osobní pozorování). 

• sekundární: nějakým způsobem změněné informace z primárních zdrojů 

(zkrácené, selektivně okleštěné, subjektivně vykládané). Vypovídají o tom, co 

se stalo včera. Poskytují doplňující informace. Pomáhají identifikovat primární 

zdroje (noviny, časopisy, knihy, publicistické programy a reportáže, analytické 

zprávy).  
 

c)  Hodnocení a verifikace informací: 

Informaci jsme definovali jako data relevantní k problému. Jediným kritériem 

výběru či vyhledávání informace jsou tedy určitá „klíčová slova“, která jsou 

obsažena v popisu problému (v dotazu). 

Máme zde ale jeden závažný problém. Pravda i nepravda se vyjadřuje stejnými 

slovy. Informace může být relevantní ale nemusí být pravdivá a to buď: 

• nezáměrně, z neznalosti,  

• záměrně, za účelem zatajení správné informace, 

• záměrně, za účelem oklamání.  
 

Neoddělitelnou součástí sběru informací je proto hodnocení jejich spolehlivosti. 

Každá získaná informace je ohodnocována co do věrohodnosti obsahu a 

věrohodnosti zdroje pomocí ratingu 4x4.  

Kódy používané pro ohodnocení zdroje: 

A Nejsou žádné pochyby o věrohodnosti, pravdivosti a kvalifikovanosti 

zdroje  

NEBO zdroj byl ve všech předchozích případech spolehlivý. 
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B Zdroj byl ve většině předchozích případů spolehlivý. 

C Zdroj byl ve většině předchozích případů nespolehlivý. 

D Dosud neověřený zdroj NEBO jsou pochyby o věrohodnosti, pravdivosti 

a kvalifikovanosti zdroje. 

 

Kódy používané pro ohodnocení informace:  

1 Informace je bez výhrad známá jako pravdivá. 

2 Informace je známá osobně zdroji, ale ne osobně tomu, kdo ji pořídil. 

3 Informace není osobně známá zdroji, ale je potvrzena jinou již 

získanou informací. 

4 Informace není osobně známá zdroji a v dané chvíli nemůže být nijak 

potvrzena. 

Rating primární informace se zásadně nemění na základě následné verifikace. 

Doplňující informace získaná za účelem verifikace jiné informace se hodnotí 

rovněž zvlášť. Verifikace se obvykle provádí až na základě hypotéz vytvořených na 

základě prvotních informací. 

      Příklad: Všechny novinové zprávy musejí být pokládány za D4 

Stanovení ratingu informací je rovněž nezbytné proto, že sběr informací a jejich 

další zpracování obvykle dělají různí lidé. Obě činnosti jednak vyžadují naprosto 

odlišné dispozice a jednak se tím také zvyšuje objektivnost zpracování. Rating je 

tedy jediným atributem na základě kterého může analytik posoudit možnost využití 

dané informace pro učinění daného závěru či předpokladu. 

Pro účely dalšího zacházení s pořízenými informacemi se rovněž stanovuje stupeň 

důvěrnosti. Nejedná se o stanovení důvěrnosti ve smyslu terminologie zákona o 

utajovaných skutečnostech ale o stanovení privátnosti informace z hlediska dalšího 

šíření a sdílení, např.: 

D

1 

Informaci lze dále šířit a sdílet bez omezení. 

D

2 

Informaci lze dále šířit a sdílet pouze v rámci (zpracování zadání, skupiny 

osob, atd.)  

Stanovení důvěrnosti může být i určitým řešením z hlediska deontologie. Pro 

někoho nebo v nějakém kontextu může být například daná informace považována 

za otevřenou ale v jiném případě za uzavřenou. Stanovením a respektováním stupně 

důvěrnosti tedy může být zachována integrita etiky zpracování informací v 

organizaci. 

 

d) Porovnávání a třídění informací: Pokud máme co do činění s objemem informací 

přesahujícím několik desítek záznamů, je pro jejich další analyzovat naprosto 

nezbytné uložit je takovým způsobem, aby je bylo snadné prohledávat a třídit podle 

nejrůznějších (často předem neznámých) kritérií.  

Jednotlivé shromážděné informace je proto vhodné převést do elektronické podoby a 

uložit do nějaké fulltextové, případně relační databáze. Tento krok připravuje 

shromážděné informace pro následnou analýzu a distribuci tak, aby bylo možné: 
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• cokoliv vyhledat podle čehokoliv,  

• nalézat společný kontext různých informací,  

• zjišťovat různé kontexty jednotlivých faktů,  

• třídit informace podle společných atributů, 

• vytvářet dokumentaci k jednotlivým zadáním.  

 

e) Analýza: je to, co kvalitativně odlišuje detektivní prověrku od prostého monitoringu 

(sledování) informací.  

• U monitoringu dochází k pouhé selektivní distribuci shromážděných informací 

koncovým uživatelům.  

• V případě detektivní prověrky dostává koncový uživatel- klient až soukromým 

detektivem - analytikem interpretovaný význam shromážděných informací.  
 

Analýza je kreativní, intelektuální proces, kdy se informace přeměňují ve znalosti 

potřebné pro konkrétní rozhodnutí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem analýzy je interpretace shromážděných informací v kontextu zadaných cílů detektivní 

prověrky. 

• Popis a interpretace informací  Základem analýzy je porozumění významu 

shromážděných informací (vytvoření mentálního modelu v mozku analytika). 

Interpretace informací spočívá v jejich intelektuálním zpracování (čtení) na základě 

kterého se extrahují důležité entity (lidé, organizace, věci, místa, události,…) a jejich 

vazby reprezentující smysl obsahu informací. 

 Analýzy je možno rozdělit na: 

• Vztahové - jsou metodou zobrazování velkého množství informací v organizované, jasné 

formě s ohledem na vztahy mezi prvky jako jsou osoby, organizace, dopravní prostředky, 

telefony, místa atd. Vztahové diagramy jsou formou zobrazení určité části zpravodajství 

nebo vyšetřovacích zpráv a jejich hlavním cílem je zobrazení vztahů v grafické formě. 

• Komoditní - ilustrují toky zboží, peněz a dalších komodit. Na základě nich lze ukázat 

vztahy mezi subjekty a pochopit způsob provádění jejich aktivit (klíčové osoby). 

• Kauzální - znázorňují souslednost událostí a mohou odhalit vztahy mezi nimi. Účelem je 

zobrazit spletité a mnohdy velké množství dat jasným a stručným způsobem. Tyto grafy 

mohou znázorňovat pouhou souslednost jevů nebo ji promítnout na časovou osu. 
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• Postupové - znázorňují průběh procesů, resp. pořadí událostí, vedoucích k určitému 

výsledku nebo stavu, pokud musí být provedena jedna nebo více činností, než může 

nastat jiná aktivita. 

 

Při analýzách je vhodné využít síťové grafy, jejichž zpracování umožňují softwarové 

informační technologie (např. Analys nebo Tovek Touls a další).Síťové grafy– umožňují 

identifikovat hlavní a zvláštní charakteristiky velkého množství stejného typu transakcí nebo 

událostí (bankovní převody, telefonní hovory, prodej zboží). 

 
(vztahový diagram) 

 

 

(Kauzální diagram) 
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IV. 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PO OSOBÁCH A 

VĚCECH: 

 

 

DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ PO OSOBÁCH A VĚCECH :   
 

  Jedním   ze základních  druhů  ( forem)  detektivní    činnosti    je detektivní  pátrání po    

osobách a věcech. Pátrání po osobách a věcech  může  být, a zpravidla je také ,realizováno  

souběžně s  pátráním  Policie    ČR,   kdy klient   ( zákazník detektivní činnosti )  se  

z   různých důvodů rozhodně dát po  osobě  ( osobách )   či  věcech  pátrat   detektivní 

kanceláří   (detektivem). Pátrání  po osobách a věcech kromě toho, ale může  být  prováděno 

v celé řadě dalších případů, kdy to Policii ČR  ze zákona nepřísluší a proto ho také  neprovádí. 

detektivní  pátrání po osobách a věcech je možno provádět v některých  případech   

individuálně    v    jiných    případech  týmově.  Součinnost   a  spolupráce    při    pátrání  po 

osobách a věcech směřuje k získání  co možná nejúplnějších(optimálních)  informací  s cílem 

učinit si nezbytný přehled k tomu, aby bylo možno stanovit verze a směry pátrání. 
 

Při detektivním pátrání po osobách a věcech sehrává velmi významnou   úlohu  účast 

veřejnosti ( spolupráce s veřejností ). Jde zejména o  spolupráci s   příbuznými   a    známými  

hledané osoby, o překupníky věcí (zastavárny, bazary, čerpadláře PHM,     taxikáře    apod.). 

Při soukromě detektivním pátrání po osobách a věcech ( např. vozidlech,  starožitnostech 

apod. ) je nutno nalézt cesty spolupráce   a   součinnosti  s policií zejména kriminální policií. 



26 
 

Velmi významná je v tomto směru pak  spolupráce  detektivních kanceláří ( agentur ) a 

detektivů z různých regionů., čímž se zajišťuje plošný charakter pátrání.  Jde o vyšší stupeň 

týmové spolupráce (týmového pátrání), kde je však velmi důležité stanovit zásady: 

•  kdo pátrání řídí, organizuje a kontroluje; 

• kdo všechno je zapojen na vlastní realizaci pátrání 

• kdo a jakých metod pátrání použije;  

• jaké jsou   vytýčeny   detektivní – pátrací verze a kdo je s   nimi v jakém rozsahu 

seznámen; 

• stanovení    informačních   toků    a vazeb    spojení mezi  účastníky  součinnostního 

pátrání; 

•    varianty      postupu    pro    různý  potencionálně   možný  vznik situací. 
 

Pátrání prováděné soukromou detektivní kanceláří ( agenturou ) či samostatným                      

detektivem  je výrazně odlišné od pátrání   prováděného    policií.     detektivní  Kancelář -

agentura (detektiv ) mají  v pátrání po osobách a věcech   výrazně  odlišné a ztížené možnosti. 

Na druhé straně  na rozdíl od policejního   pátrání    může    soukromý    detektiv (detektivní  

kancelář)  věnovat  procesu  pátrání větší  pozornost. Ztížené možnosti  detektivního  pátrání  

spočívají  s menšími možnostmi  plošného pátrání. Policie má systém dislokace policejních  

útvarů, ale soukromý detektiv (detektivní kancelář) musí hledat možnosti součinnosti a                      

spolupráce s jinými detektivy či detektivními kancelářemi. Neexistuje zde systém jednotného  

velení U detektivní kanceláře  či soukromého detektiva je i problém zajistit pátrání v dostupné  

ceně. Na rozdíl  od   policie, která je placena z daní obyvatel,   soukromá detektivní kancelář ( 

soukromý detektiv ) si na sebe musí sami vydělat právě   prostřednictvím    realizace svých 

zakázek, rychlostí a kvalitou  poskytovaných služeb . U detektivního pátrání je to značně 

složité  zejména i proto, že cena těchto služeb  bývá  zpravidla  určována určitým % z hodnoty  

nalezených  věcí a   proto  také soukromá    detektivní kanceláře (  soukromí detektivové )  

jsou  zpravidla schopni převzít zakázku pátrání po věcech jen u věcí vyšší  hodnoty.  U  

pátrání   po pohřešovaných osobách otázka možností  klienta uhradit náklady pátrání jsou také 

rovněž velmi významným aspektem. V řadě případů se soukromé detektivní kanceláře   na  

pátrání po pohřešovaných osobách  podílejí i za předpokladu ztrátovosti čistě z prestižních 

důvodů.  Nejčastěji  bývá, v souvislosti s   pátráním   po  osobách, detektivy (detektivními  

kancelářemi) pátráno po osobách dlužníků a jejich pobytu.. Na druhé straně ale ,  pokud  jsou  

vyřešeny otázky ceny služeb, se může detektiv (detektivní  kancelář)  pátrání intenzivněji 

věnovat než policie  (může intenzivněji postupovat tzv. po horké stopě). Proto také zpravidla  

soukromě  detektivní   pátrání   po  osobách a   věcech  bývá úspěšnější a zejména   rychlejší 

než pátrání policejní. 
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V. 

DETEKTIVNÍ DOHLED A BODYGUADING: 

DETEKTIVNÍ DOHLED : 
 

 
 

Detektivní dohled  je formou  detektivní činnosti spočívající v souhrnu úkonů a  opatření   

využívajících různých metod detektivní činnosti,  metod  kriminalistiky,   metod 

kriminologie,    sociologie, psychologie a řady  forenzních  disciplín, metod  policejní  praxe  

zejména   kriminální   policejní   praxe    apod.   Směřující     ke   kontrole dodržování 

žádoucího stavu a k včasnému  zjištění / odhalení  ) nežádoucích odchylek od  stavu 

žádoucího a současně k včasnému  přijetí opatření  k  opětovnému nastolení stavu   

žádoucího. 
 

a) Jedná se  průběžné ( často dlouhodobé )  shromažďování informací o objektech ( 

osobách, firmách apod. ) a to zejména :  

•   pro potřeby personální práce; 

•   při ochraně proti úniku informací a dat; 

•    při   získávání   informací    marketingového   charakteru a konkurenčního  charakteru; 
 

b)   Klasickým  projevem   formy   detektivního dohledu    je   činnost hotelových detektivů ( 

včetně restauračních a zábavných zařízení, kasin, heren apod. ), činnost detektivů 

obchodního domu, obchodů, tržišť apod.; 
 

c) Klasickým projevem detektivního dohledu jsou rovněž ochranné a obranné doprovody 

(např. přepravy peněžních hotovostí a cenností, kamionové přepravy apod.), které   jsou 

prováděny   skrytým (konspirativním) způsobem ; 
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d) Detektivním dohledem jsou i  tzv.  osobní ochrany osob (bodyguard)    pokud jsou 

prováděny s využitím metod a prostředků soukromé detektivní činnosti a tedy prováděny i 

skrytým či konspirativním způsobem ; 

 
 

e) Detektivní dohled nad dodržováním veřejného pořádku při sportovních, kulturních apod.; 
 

f) Detektivní dohled nad dodržováním veřejného pořádku a bezpečnosti v peněžních ústavech 

apod. 
 

g) Detektivní dohled nad dodržováním veřejného pořádku a bezpečnosti v podnicích, 

úřadech, institucích a organizacích apod.; 
 

V  detektivním   dohledu   převládá    zpravidla     individuální práce soukromého detektiva 

zaměřená  na objekt objekty  zájmu. Nicméně i zde může detektiv spolupracovat  či vstupovat 

do  součinnosti  a spolupráce, zejména  v  případě, že zde pracuje několik  bezpečnostních   

subjektů  ( jako např.  pracovníci  fyzické a či technické   ochrany objektu  ochrany  ,ale může 

se jednat i o případy, kdy  je činnost zajišťována souběžně  se soukromě bezpečnostní   

ochranou  i obecní  policií či Policií ČR apod. ). Pro takovéto vztahy součinnosti je třeba   

zpravidla stanovit   součinnostní   pravidla.  Při realizaci součinnosti a spolupráci při realizaci  

detektivního  dohledu je třeba dbát vždy na  zachování jisté míry utajení ( konspirace ). 

 

 

 

 

 



29 
 

VI. 

DETEKTIVNÍ ROZKRÝVÁNÍ – 

ROZPRACOVÁNÍ – VYŠETŘOVÁNÍ: 
 

DETEKTIVNÍ ROZKRÝVÁNÍ  - ROZPRACOVÁNÍ - 

VYŠETŘOVÁNÍ : 

 

 
 Detektivní   rozpracování   lze  charakterizovat   jako   nejsložitější formu  detektivní  

činnosti. Vyžaduje systematický,  cílevědomý,  plánovitý  a   komplexní přístup detektivní 

kanceláře (agentury) případně detektiva. V procesu detektivního rozpracování se ale   

zpravidla na činnosti podílí více detektivů. Je využívána celá škála metod  detektivní činnosti, 

které probíhají v  různých vypracovaných  sledech  (algoritmech). Metoda detektivního  

rozpracování  ve svém  závěru by měla přejít do procesu  realizace  metody     detektivního 

dokumentování.  Detektivní rozpracování sleduje    zjištění   objektivních informací o            

průběhu  jistých  zájmových situací či událostí (například rozkrytí  rozkrádání majetku určitou 

formou páchání –  určitým způsobem  spáchání či páchání ekonomické zločinnosti , či zjištění 

pachatele určitého   protiprávního  jednání   apod.).   Detektivní  rozpracování mívá zpravidla  

relativně dlouhodobější charakter . 
 

 Jelikož   detektivní  rozpracování je nejsložitější    a značně   strukturalizovanou   formou    

detektivní činnosti,   mají   v   jeho  rámci pravidla spolupráce  a  součinnosti značný   význam 

a v řadě případů nabývají charakteru koordinace a kooperace. Již v prvé fázi, kdy se   
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formuluje a charakterizuje řešený problém, záleží  na  rozhodnutí  kolik pracovníků  

detektivní  agentury  –  kanceláře  (detektivů  se  bude na    řešení   detektivního  rozpracování    

podílet.. Je velmi důležité,  aby   jednotlivé    kroky  ( úkony )  detektivního  rozpracování  

byly   spolu vzájemně harmonicky spjaté a aby na sebe harmonicky navazovaly ve  správný 

čas a   na  správném  místě. V    procesu   detektivního   rozpracování sehrává významnou roli  

plán  detektivního rozpracování, který má charakter jistých cyklů. Podle výsledků jednoho 

cyklu se  plánuje další cyklus detektivních opatření ( úkonů ). Plán  detektivního rozpracování 

je významným   dokumentem  detektivní činnosti v   procesu    detektivního   rozpracování,    

který řeší  i otázky součinnosti a spolupráce v rámci daného procesu. Celý proces detektivního 

rozpracování je nutno chápat   jako  cyklus úkonů, postupů, rozhodování a opatření    apod.    
 

 Tento cyklus v sobě zahrnuje : 
 

  a)    vymezení ( vytýčení ) problému ;  
 

  b)   analýzu ( vyhodnocení ) informací, stop apod. které jsou k dispozici; 
 

  c)   vytýčení ( stanovení ) detektivních verzí;  
  
 d)  rozhodování  o   dalších krocích a využití metod, sil a prostředků, jakož i průběhu a  

       plnění jednotlivých úkolů a závěrů;  
  
 e)    plánování jednotlivých kroků a využití jednotlivých metod ; 

  

 f)    organizace průběhu realizace detektivního rozpracování:  

•     motivování; 

•     stimulování ; 

•     operativní řízení; 
 

 g)    hodnocení    výsledků postupu detektivního rozpracování, včetně analýzy    získaných   

        informací a vyvozování důsledků k   detektivním verzím ( posouzení zda a která   verze  

        je pravdivá apod. ); 
 

 h)   ukončení jednoho cyklu představuje započetí cyklu nového.                                 

    

 Plán detektivního rozpracování, který má charakter písemného materiálu, by měl 

obsahovat: 

a)  zhodnocení situace 
 

b)  vytýčení jednotlivých detektivních verzí a kroků jejich prověření; 
 

c) stanovení osobní odpovědnosti a termínů plnění ; 
 

d) výsledek plnění . 

 

 Plán  detektivního  rozpracování  se  zpracuje  na  počátku   a dále    se     průběžně doplňuje 

a  aktualizuje.  
 

Detektivní  rozpracování se uplatňuje zejména  v případech: 
 

a) směřujících k odhalení pachatele trestného činu či jiného protiprávního jednání ; 
 

b) směřujících  k odhalení latentní trestné činnosti či jiného protiprávního jednání; 
 

c) směřujících k zjištění skutkového stavu pro různé správní či soudní kauzy; 
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d) směřujících   k získání významných informací. 

 

Uvedený výčet je pouze schematický a nelze jej taxativně vymezit. 

 

Fáze detektivního rozpracování :  
 

 a) fáze formulace problému ; 
 

 b) fáze vlastního  plánování detektivního rozpracování ; 

•     průběžná analýza získávaných informací; 

•      vytyčování a prověrka detektivních verzí; 

•        průběžné doplňování plánu dle vzniklé situace; 
 

  c)  fáze realizace detektivního rozpracování: 

 

  Jde o uplatňování různých metod a prostředků soukromé  detektivní činnosti   při    

prověřování detektivních verzí.  

                                                                                   

 Nejčastěji jde o metody : 

•      detektivního informačního proniknutí; 

•       detektivního vytěžování;             

•       detektivního pozorování ( sledování ); 

•      detektivní    prohlídky   místa skutku či události  atd. 

                                                                                                       

 Tyto metody jsou doplňovány detektivní legendou, osobním pátráním, pátráním po osobách a  

věcech apod. Velmi významná v rámci detektivního rozpracování je  tzv. souhrnná či 

komplexní metoda detektivní kombinace, metoda prověřování. 

 

METODA DETEKTIVNÍCH  VERZÍ SE TÉMĚŘ VÝHRADNĚ VYUŽÍVÁ V RÁMCI 

TÉTO NEJSLOŽITĚJŠÍ DETEKTIVNÍ FORMY.. 
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Prověřování (potvrzování či vyvracení) detektivních verzí je kostrou (stěžejní záležitostí) 

procesu detektivního rozkrývání -  rozpracování - vyšetřování. Detektivní rozpracování  se 

vlastně odehrává  v krocích :  

•    průběžná analýza získaných informací; 

•  Tvorba detektivních verzí 

•    vylučování či ověřování detektivních verzí a tvorba nových – jde o cyklus; 

 
 

•    aktualizace plánu detektivního rozpracování, stanovení nových úkonů a opatření  

   k  prověření vytýčených detektivních    verzí; 

 

V procesu   detektivního  rozpracování jde o uplatnění soukromé detektivní činnosti za využití 

široké škály metod  a prostředků soukromé detektivní činnosti.   Vodítkem v činnosti je plán   

detektivního   rozpracování . Základem   detektivního   rozpracování    je    tvorba   a   

prověřování detektivních verzí. 

 

VLASTNÍ TVORBA DETEKTIVNÍ VERZE MÁ TŘI FÁZE : 
 

•  shromažďování faktického materiálu ( informací, stop apod. ); 
 

•  vyvozování a formulace domněnek, které tvoří základ detektivní verze; 

 

•  určování  důsledků,  které  by měly či  neměly existovat  v  případě pravdivosti 

jednotlivých detektivních verzí. 

 

Schéma myšlení formou detektivních verzí ( hypotéz ) v sobě zahrnuje: 
 

 První etapa : 
 

•  shromažďování  informací   významných    pro    proces    realizace   detektivní 

činnosti (Jednotlivé formy detektivní    činnosti –  pátrání , í  prověrky, rozpracování,  

ochrany, zpravodajství)    
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• důkladná   logická   analýza , každého jednotlivého faktu z hlediska vztahu a vazeb 

k  předmětu věci ( události,  skutečnosti, jednání, chování apod. ), jež jsou  předmětem 

naplňování   obsahu některé z forem   soukromé detektivní činnosti. 

               

   Druhá etapa :   
 

•  Všeobecná logická analýza v kontextu shromážděných materiálů a   informací   z    

hlediska   jejich vzájemných  vazeb a vztahů přechází v syntézu relevantních informací ; 
 

• vymezení domněnek  ( hypotéz ), které jsou  logickým výsledkem  informací tvořících 

základ    detektivní verze; 

 

   Třetí etapa:   
 

• vyvození   důsledků, které  by měly  či   neměly  existovat  v  případě  pravdivosti   

nebo nepravdivosti  vytýčené  hypotézy, jež  tvoří základ detektivní verze; 
 

•  určení  praktických úkonů, opatření a postupů , pro zjištění existence  či 

neexistence vyvozených    důsledků,   které    by měly   či    neměly    existovat v 

případě že verze ( hypotéza ) je pravdivá . 
 

• shromáždění  výsledků  prověrky pravdivosti  detektivní verze, tedy  informací o 

existenci či   neexistencí vyvozených důsledků; 
 

 V případě,  že nebylo docíleno naplnění obsahu příslušní formy detektivní činnosti 

v jejím konkrétním  případě , cyklus tvorby  a   vylučování detektivní verze se opakuje.  

V  této souvislosti by  bylo možné  dále vést odbornou diskusi  zda součásti detektivní verze 

je vlastní postup k získávání informací  nebo pouze shromažďování  získaných   informací.   

Pokud bychom do  metody  detektivní  verze řadili  též   metody   jimiž   informace 

získáváme, pak by detektivní verze patřila do souhrnných metod soukromé detektivní  

činnosti. Takovou „souhrnnou metodou“ je fakticky forma soukromé detektivní činnosti, 

kterou nazýváme detektivní vyšetřování. My zaujímáme stanovisko, že detektivní verze je   

myšlenkovým   procesem,   tedy  metodou  myšlenkového   procesu   soukromého   detektiva.   

. 
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 VII.   
METODY 

 DETEKTIVNÍ  ČINNOSTI: 
 

1) DETEKTIVNÍ VYTĚŽOVÁNÍ : 

Je to způsob sociální komunikace. Pro  detektiva provádějícího vytěžení 
osoby ( podezřelé, svědka u dalších případů ) je to významný zdroj informací. 
Jde o řízený rozhovor zakrytý Detektivní legendou. 
 

 
Metodu detektivního vytěžování  je třeba chápat ze strany detektiva, jako jím   řízený 

rozhovor  s  dotazovanou osobou.  Tuto metodu je třeba   považovat   za  základní a stěžejní 

postup detektivní práce, který  je  pro  detektiva  nezastupitelný.    Metoda detektivního   

vytěžování, směřuj k získání informací a představuje složitý proces, který je určován aktivní  

činností  detektiva,   jako řídícího subjektu v sociální komunikaci a interakci s osobou 

vytěžovanou. 
  
Správně chápat a pochopit podstatu metody  detektivního  vytěžování, její úkoly a obsah 

vytěžení, znamená   především poznat  a  pochopit  zákonitosti odrazu objektivního světa ve  

vědomí   člověka, Je třeba znát a chápat zákonitosti  utváření,   ukládání  (zapamatování) a 

sdělení informace objektem vytěžování  (vytěžovanou osobou). Je  značně důležité, aby  

detektiv  poznal  a  pochopil  osobnost    dotazované  osoby., a  to jak z hlediska teorie 

informace, tak   z   psychologických hledisek i z hlediska zkoumané události, či z hlediska  

třetích osob  apod.  
 

Postup:. 
           

• získání si důvěry vytěžované osoby  vyžaduje : 

•  schopnost pochopit  mentalitu   spojenou   s: 



35 
 

- věkem,   

-  pohlavím,  

-  zainteresovaností   vytěžované osoby   na zájmovém případu; 
 

•  schopnost  umět  nalézt adekvátní  přístup k vytěžované osobě ,    
 

• navázání kontaktu :Vytěžení zájmové osoby je procesem komunikace   mezi  

detektivem a dotazovanou osobou. Komunikace je proces interakce, jehož se aktivně  

účastní jak osoba přijímající určitý obsah  tj. komunikant (detektiv), tak osoba   

předávající určitý obsah, tj .komunikátor  (dotazovaná osoba). Role uvedených 

jednotlivých osob se však v  procesu  komunikace mění. Každý  monolog  vytěžované 

osoby je jednou částí   vytěžení, ale převažuje dialog.  .Kontaktem v psychologickém 

slova smyslu rozumíme takovou fázi, v níž detektiv  dociluje určitý stupeň souladu, 

souzvuku a ochoty komunikace s dotazovanou osobou. Toto  je v procesu vytěžování 

nejdůležitější a také nejtěžší. Na rozdíl od vyšetřovatele či pracovníka  policie nemá 

soukromý detektiv zákonnou oporu vytěžovanou  osobu donutit odpovídat. Vše záleží 

na umu  detektiva . 
 

•  znalost odborné terminologie,  odborného slangu : Z hlediska navázání kontaktu a 

úspěšné  komunikace   je  nezbytné (účelné)  vést vytěžování v  mateřském jazyce 

vytěžované  osoby. Totéž  platí o nářečí, žargonu, slangu či hantýrce. Neméně důležitá 

je znalost odborné terminologie vytěžované osoby. Vytěžovaná   osoba velice rychle 

vystihne terminologickou (slangovou) slabost detektiva a ještě více používá odborných 

či slangových pojmů. V řadě případů se dostavuje i určité pohrdání vytěžované osoby k  

detektivovi, které vychází z toho, že soukromý detektiv danou oblast neovládá Proto je  

třeba,  aby  se  detektiv  před  vytěžováním osoby seznámil s její  mentalitou a vytěžení 

se předem připravil.          
 

• mít  stále  na  mysli   psychologická    hlediska    objektivity   informace 

(důvěryhodnosti) získané od  vytěžované osoby detektivem. Spolehlivost (věrohodnost) 

informací získaných v procesu detektivního   vytěžování   lze  pak  z  psychologického 

hlediska posuzovat v závislosti na : 
 

- předmětu ke kterému se vztahuje:   Jedná se o vnímání  situace vnímající 

(později vytěžovanou) osobou. Je třeba brát v   úvahu,  že některé situace 

mohou být  vnímány  s vyvoláním silného emocionálního vztahu což může  

někdy pozitivně jindy, ale (podle druhu) zcela negativně ovlivnit proces  

vnímání a zapamatování . 
 

- stavu  jak je vnímající osoba na vnímané skutečnosti zainteresována; 
        

- podmínkách, za kterých probíhalo vnímání: jedná se především o 

podmínky viditelnosti,  slyšitelnosti, podmínky vnímání jinými smyslovými  

orgány (např. vůně, zápach, chlad, teplo.). Nesporně pak sehrává svou roli 

délka doby po níž byla skutečnost vnímána; 
 

- vztahu vytěžované osoby k vnímaným skutečnostem; 
 

- osobnosti  vnímající osoby: V této souvislosti  má  význam praxe, vliv 

zvyků, vliv emocí, stav smyslových orgánů, tělesná a  psychická kondice 

apod. vnímající osoby. 
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Detektivní vytěžování by mělo probíhat ve třech základních fázích, které 

jsou tvořeny: 
 

• kontaktní část vytěžování :  V této  fázi je úkolem soukromého detektiva, jako 

subjektu vytěžování,  blíže  poznat vytěžovanou osobu, jako objekt vytěžování. Jedná se 

o to, aby byl navázán kontakt , jde o to aby si soukromý detektiv v procesu nezávazného  

rozhovoru získal  důvěru vytěžované  osoby (objektu vytěžování ). Druhým krokem 

fáze je  navázání vhodné situace k budoucí komunikaci o . předmětu  vytěžování. 
 

• Monologická část vytěžování :Monologická část spočívá v souvislém vylíčení 

události, skutečnosti, jevu, chování , jednání vytěžovanou  osobou, aniž by  jí do toho  

soukromý detektiv zasahoval. Monolog je  volnou  spontální výpovědí vytěžované  

osoby. 
 

• Dialogická část detektivního vytěžování : Dialogická část detektivního vytěžování  

potom  v   podstatě spočívá v kladení otázek soukromým detektivem a v odpovědích 

vytěžované osoby na kladené otázky. Tato fáze má za účel doplňujícími otázkami 

dotěžit  relevantní informace ,které nám vytěžovaná osoba ve svém monologu nesdělila.  
 

 

2) DETEKTIVNÍ MONITOROVÁNÍ (POZOROVÁNÍ –  

        SLEDOVÁNÍ) : 

 

Metoda detektivního pozorování(monitorování či sledování) je další s velmi významných a 

stěžejních metod detektivní činnosti. Jedná se o metodu velice frekventovanou, která má 

pro soukromou detektivní činnost, vedle detektivního vytěžování klíčové postavení.  Může 

být uplatňována buď jako samostatná činnost  detektiva (zakázka přímo na monitorování - 

sledování) nebo v rámci detektivního osobního pátrání ,ale především v rámci téměř všech 

forem soukromé detektivní činnosti. Metoda detektivního pozorování bezprostředně 

navazuje na metodu detektivního osobního pátrání a s touto se vlastně v obecné rovině 

prolíná. V procesu realizace souhrnné metody detektivního osobního pátrání soukromý 

detektiv uplatňuje rovněž jako dílčí metodu detektivní pozorování. Detektivní pozorování 

při realizaci detektivního osobního pátrání v mnoha případech slouží k efektivnímu 
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završení metody detektivního osobního pátrání. Může být ale také uplatňována v rámci 

specifického zaměření jako vizuální kontrola zájmové osoby ( jako sledování ). Proto také 

tato metoda zaujímá v řetězci detektivních metod ( činností ) jednu z klíčových pozic . 
 

 Významné je zmínit se též o metodě detektivního  pozorování   prováděné   jako vizuální  

kontrola zájmové  osoby.  Jde  o  významný   postup ( úkon )   soukromé   detektivní 

činnost, kdy jde o vizuální  kontrolu zájmového objektu ( zájmové   osoby ).  Tato 

kontrola může být prováděna :  
 

• otevřeným způsobem    

-   staticky ( v klidové poloze ); 

-   dynamicky ( v pohybu ) 

               

• skrytým způsobem : 

- staticky;   

- dynamicky . 

                     

 Přičemž zájmovým objektem je (sledovaná osoba) tj. :zájmová osoba (prověřovaná,                     

osoba, rozpracovávaná, dohledovaná apod.)  nebo skupina osob; prostor či jiné neživé 

objekty; probíhající skutkový děj. 
 

Skryté monitorování je převážnou částí této metody. Důvodem utajování postupu 

sledujícího detektiva není jeho tajuplnost, ale  významná  účelnost zjištění objektivní 

pravdy, skutečného chování sledovaného objektu. Pokud by sledovaná osoba o této metodě 

věděla, prováděla by účelově zastírací činnost, která však není předmětem šetření- 

zkoumání. 

                

 Cílem detektivního pozorování ( vizuální kontroly )  může být : 

• mapování denního režimu zájmové osoby; 

• zmapování styků- styková báze 

• zjištění významných informací o jednání a chování zájmové osoby (   zájmového 

objektu ) ; 

• zjištění a zadokumentování  a tím potvrzení předpokládané  činnosti zájmového 

objektu, která je podstatou objednávky (zakázky  požadavku)  zákazníka ( klienta 

); 

• zjištění významných informací o podezřelých zájmových prostorách    (neživých 

objektech), jež jsou v zájmu soukromé detektivní činnosti, 

 

     SLEDOVÁNÍ (MONITOROVÁNÍ)  SLOUŽÍ ZEJMÉNA  K :  

• potvrzení    již   známých poznatků o osobě či jiném  objektu; 

• vyvrácení takovýchto poznatků;    

• získání nových upřesňujících a  doplňujících poznatků a  dalších informací; 

• získání  zcela nových poznatků , které rozšiřují poznatkovou bázi. 

               

DETEKTIVNÍM POZOROVÁNÍM SOUKROMÝ DETEKTIV ZÍSKÁVÁ 

POZNATKY ( INFORMACE ) O :    

• pohybu osoby ( skupiny osob ); 

• stycích osoby ( skupiny osob ); 

•  režimu dne osoby ( skupiny osob );  

•  jednání a chování  osoby ( skupiny osob ); 
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• situaci a činnosti v zájmových prostorách ( neživých  objektech  ). 

 

    FÁZE DETEKTIVNÍHO POZOROVÁNÍ ( VIZUÁLNÍ KONTROLY ) : 

• příprava detektivního pozorování(rekognoskace terénu ve kterém má bát osoba tzv.. 

vystavena“- monitorována, převzata k monitorování ;  
   

•  vlastní realizace pozorování ( monitorování)= zajištění utajení, možnosti 

bezprostředního kontaktu a kontroly nad jednáním osoby, pořizování dokumentace;  
 

• shromáždění a třídění poznatků (informací)získaných v průběhu vizuální kontroly 

(pozorování )- zpracování pořízených audio, video a foto záznamů; 
 

• doplnění neúplných informací o údaje z jiných zdrojů ; 
 

• analýza a  interpretace informací a jejich využití  v  rámci jiných metod a forem 

soukromé   detektivní činnosti; 
 

• zpracování zprávy a dokumentace pro klienta 

 

PŘI ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY SE HODNOTITEL NESMÍ DOPOUŠTĚT TĚCHTO 

ZÁSADNÍCH CHYB: 
 

• nepřesného popisu osoby, situace v místě a čase 
 

• abstrahování dalších údajů, které nebyly prokazatelně zjištěny a zanášení je do        

skutečně  pozorovaného děje 
 

• komentování zjištěných skutečností dle vlastního názoru (  např. pozorovaný muž 

vstoupí do restaurace… Není možné o něm tvrdit, že vešel za účelem požívání 

alkoholických nápojů. Toto lze tvrdit jen v případě,že to bylo skutečně pozorována a 

exaktně potvrzeno) 

 

 

 

3) DETEKTIVNÍ LEGENDY : 

Detektivní legendu je třeba  chápat jako nepravdivé, smyšlené podání s pravdivými 

prvky, která je pro danou chvíli neprověřitelná ze strany osoby na kterou má působit a 

kterou má ovlivnit ve prospěch detektiva.. Úspěšná detektivní legenda musí vycházet 

z objektivně existující situace, působící na osobu (osoby) jíž je určena. Vychází tedy 

z hluboké znalosti detektiva o popisované situaci, objektu, člověku., protože  musí   

působit   hodnověrně. Pravdivé prvky musí být, ze strany osoby proti níž legenda 

směřuje, lehce ověřitelné, případně známé. Naopak smyšlené prvky musí být v daném 

okamžiku neprověřitelné nebo velmi těžce prověřitelné.  
 

Není možné akceptovat jako legendu náhodné, situační  užití nepravdy, která má 

shodou náhod pro daný účel úspěch. V tomto případě může jít jen o dobrou reakci 

detektiva, či duchapřítomnost, nikoliv však o cílevědomě utvořenou legendu. Jde o 

náhodnou desinformaci.  
 

Cílem  legendy je zajistit krytí  soukromého detektiva,jím využívaných metod nebo 

užitých prostředků.  Detektivní metoda  je  významnou  speciální metodou soukromé 

detektivní činnosti.  
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  Detektivní legenda musí splňovat požadavky : 
           

➢ musí být hodnověrná : 
Musí  tedy  ve svém základu vycházet z objektivní reality (skutečnosti ) a   
její navršení  teprve může  obsahovat  nepravdivé  nebo   polopravdivé 
skutečnosti ( informace ); 
 

➢  musí být účinná : 
               Musí mít schopnost svým obsahem ovlivnit jednání,  myšlení   a smýšlení 

zájmové osoby či skupiny  zájmových osob. Vytvořená legenda musí skýtat 
záruku, že  osoba  ( či skupina osob) jíž je určena, bude  přijatým sdělením 
natolik ovlivněna, že bude jednat tak, jak detektiv předpokládá, a aby  tak  
mohl realizovat postupy potřebné k řešení a vyřešení případu. 

 

➢ nepravdivá část legendy ( tedy vlastní legenda ) musí být v určitém 
čase neprověřitelná: 

                  Uměle vytvořené prvky legendy musí být pro příjemce dané konkrétní 
legendy v daném čase a  daném   místě    neprověřitelné.     

 

V detektivní praxi je detektivní legenda zpravidla součástí dalších  metod    
detektivní činnosti. 
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4) DETEKTIVNÍ KOMBINACE : 
 

Detektivní   kombinace    je    naplánovaný   a    plánovitě realizovaný soubor 

úkolů ( opatření)  detektivní činnosti,   které na sebe vzájemně navazují a vzájemně se 

podmiňují s cílem   získat pro daný případ  soukromé detektivní  činnosti relevantní 

informace. Jde o informace o  zájmovém objektu  a  předmětu  soukromého  

detektivního  působení, získané v rámci různých forem  detektivní činnosti  (detektivní 

prověrky, detektivního vyšetřování, detektivního pátrání, detektivního lobbyingu 

apod.), přičemž jednotlivé úkony  jsou realizovány  s využitím vhodně a   účelně  

volených metod soukromé detektivní činnosti. Detektivní kombinace jakožto metoda 

soukromé detektivní činnosti představuje jakýsi model systémového přístupu k řešení 

problémových okruhů soukromé detektivní činnosti. Tato metoda je založena na  

využití obecných, zejména psychologických, metod a to zejména metody reflexivních 

(zpravodajských) her a  asertivního chování . Detektivní kombinace v sobě absorbuje 

souhrn další dílčích metod soukromé detektivní činnosti.  
 

 

Podstatou DETEKTIVNÍ KOMBINACE je použití určitého specifického 
prostředí a specifické navozené situace s cílem vyvolat reakci zájmového 
objektu (prověřované či rozpracované osoby, která je detektivními metodami 
sledována a zaznamenávána. Detektivní kombinace, vedle dalších obecných 
metod, využívá specifický způsob modelování, které mezi metodami 
vědeckého přístupu ke zkoumání či řešení problému ( problémového okruhu ) 
zaujímá velmi významné místo.   
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V procesu přípravy a řešení případu (realizace) detektivní kombinace zaujímají 

významné místo takové obecné metody jako je metoda indukce, dedukce, analýzy, 

syntézy, analogie. Detektivní kombinaci lze do jisté míry považovat za jistý způsob 

aplikace reflexivních (zpravodajských) her a  do určité míry i za přípustný stupeň 

provokace. Zjednodušeně lze říci, že detektivní kombinace spočívá ve vyvolání 

situace na níž očekáváme reakci, na což následuje zaregistrování takovýchto reakcí, 

její vyhodnocení a interpretace ve vztahu k řešenému problému. 
 

Výběr jednotlivých metod uplatňovaných v rámci detektivní kombinace a 

posloupnost jejich použití, jsou dány charakterem příslušné formy soukromé 

detektivní činnosti. Detektivní kombinace, jakožto komplexní či souhrnná metoda  

detektivní činnosti může být použita i jako sub metoda jiné komplexní metody 

detektivní činnosti jako např. formy vyšetřování ,pátrání, prověrky  či detektivní 

metody informačního proniknutí ..  
 

 Hovoříme- li o metodě detektivní kombinace jako o jisté aplikaci reflexivních či 

zpravodajských ( chceme- li detektivních) her  máme na mysli, že jistá metoda či 

skupina metod slouží v rámci detektivní kombinace jako podnět ( podněty ) k vyvolání 

reakce zájmového objektu  detektivní činnosti. V další fázi jde o využití dalších metod 

sloužících k registraci předmětné reakce (získávání informací a jejich 

dokumentování).. K registraci očekávané  reakce, v rámci detektivní kombinace, je  

frekventovanou metodou detektivní pozorování (vizuální pozorování = sledování ). 
 

Dobře  připravená  a  propracovaná  detektivní  kombinace  je  v  rámci detektivní   

činnosti  velice efektivní   metodou a    proto   také   je  tato metoda poměrně   často    

využívána ( jde  poměrně o značně   frekventovanou metodu).  Je   třeba   říci, že   

metoda    detektivní    kombinace   je,  v praxi zkušených    soukromých    detektivů , 
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v  řadě  případů  uplatňována  i  instinktivně, aniž  by se   detektiv   zdlouhavě věnoval 

její přípravě. Detektiv  vlastně   reaguje  na vznikající situaci ,    která   je odezvou 

jeho předchozích  kroků, a podle ní    volí  další kroky. Máme – li   ale hovořit jako o 

metodě  detektivní  činnosti,  předpokládá    to  její  uvědomělé   využívání,   tedy   její   

jednotlivé  kroky  jsou  předem  naplánovány včetně vyvození  určitých  předpokladů 

(prognóz). V tomto směru má detektivní kombinace řadu společných rysů   

s  detektivní verzí a procesem jejího ověřování  či vylučování. Obě metody 

předpokládají vznik  jednání, skutečností, které mají  potvrdit či vyvrátit  pochybnost 

o správnosti vytvořených ( předpokládaných ) závěrů. U verze jde o prověření 

správnosti postupů, užívání metod  a prostředků.  U metody  detektivní kombinace 

však jde o cestu k vyvolání konkrétního důkazu.  
 

Uvědomělé využívání  této  komplexní  metody  detektivní činnosti  zvyšuje účinnost 

(efektivnost)  práce  detektiva. Její  dokonalé  propracování   a příprava v daném 

konkrétním  případě   eliminuje nebezpečí ( rizika) chybných kroků (chybných řešení  

v případě  detektivního  informačního proniknutí k zabránění dekonspirace zdroje. 
 

Jednou ze základních zásad, v procesu detektivní kombinace, sehrává zásada 

rychlosti a ofenzívnosti.  Její realizace  vyžaduje kvalitně    promyslet a  připravit   

postup řešení  případu   a   provádění  vhodných  detektivních  opatření  (využíváním 

vhodných metod a vhodné časové  posloupnosti). Detektivní kombinací  se  rozumí 

ofenzivní postup detektiva  s využitím  příznivé situace a detektivní legendy s cílem 

zabezpečit zjištění a  zadokumentování důležitých skutečností a informací pro 

realizaci dalších detektivních opatření a úkonů. Jde o vytvoření předpokladů 

nezbytných realizace   detektivní činnosti. 
 

Při  detektivní kombinaci jsou do přirozené objektivně nastalé situace vnášeny 

umělé  prvky,  jež jsou způsobilé ovlivnit jak tuto situaci, tak a to zejména, jednání a 

chování osob, jež jsou objektem (předmětem) detektivního zájmu. Při volbě a využití 

umělých prvků je nezbytné dbát na to, aby tyto prvky splňovaly následující 

požadavky: 

 : 

➢  umělé  prvky   musí co nejlépe a nejvěrohodněji navazovat na normální 

situaci, musí s touto  splynout . 
 

➢ musí být vytvořeny na základě  dobré   znalosti    charakteristiky    osob,   pro 

něž     je   uměle  vytvořená situace určena ; 
 

➢  vnesení těchto prvků do objektivně existující situace musí zůstat utajeno nejen  

před osobami v detektivním zájmu ,ale i dalšími nepovolanými 

(nezainteresovanými) osobami; 
 

➢ situace    upravená  uměle  vyvolanými    prvky   nesmí  negativně  působit   na 

další osoby  pohybující se v daném čase v daném prostoru ( prostředí ), kde tyto 

umělé prvky působí; 
 

➢ v žádném případě  nepřipustit, aby tyto prvky provokovaly  zájmové osoby ( či 

další osob ) k páchání   trestné  činnosti  či  jiné  protispolečenské  protiprávní   

činnosti ( kriminality =  zločinnosti ). 
 

 Detektivní kombinace, jako složitý model systémového přístupu k řešení zadaného    

problému  vyžaduje   provedení celé   řady  na   sebe navazujících detektivních opatření 
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a úkonů. Proto  také není možné kvalitně detektivní kombinaci  uskutečnit  bez velmi 

kvalitní a detailní přípravy, při níž je nutno vycházet z následujících doporučení : 
 

➢   důkladně analyzovat situaci : 

Je třeba kvalifikovaně přistoupit k podobné analýze situace související s řešením   

případu a prostředí v němž se má  detektivní  kombinace realizovat.   detektiv musí 

vyhodnotit a analyzovat stav doposud získaných informací k danému případu,    

upřesnit si úkoly, které by měly být splněny v další etapě a jakými úkony či 

opatřeními je možno tyto  úkoly splnit. Nelze se spoléhat pouze na myšlenkové 

kombinace, ale tam, kde je to možné, je nutno situaci dokumentovat získáním 

informací ze zdrojů, které má detektiv k dispozici; 
 

➢  vytýčit cíle detektivní kombinace a zvolit způsob jejich provedení : 

Cíl musí být vždy formulován konkrétně a všechna navrhovaná ( připravovaná )   

detektivní opatření (volba metod a postupů) musí  být voleny tak, aby bylo   tohoto 

cíle co nejefektivněji dosaženo. To jaká detektivní opatření a úkony budou 

realizovány, je závislé nejen   na  cíli, ale i  charakteru  osoby  (osob)   

v   detektivním  zájmu, ale rovněž i na technických a personálních možnostech 

soukromé detektivní kanceláře ( agentury ). 

                             

➢   plánovitě provádět  soukromě detektivní úkony a opatření : 

Plánovité provádění detektivních úkonů a opatření je jedním z nezbytných 

předpokladů úspěšnosti detektivní kombinace. Do značné míry je i  zárukou, že 

nedojde k prozrazení  skutečností,  že činnost  určitých osob je předmětem  zájmu  

soukromého detektiva. Pro  možnost následné kontroly efektivnosti provedených  

detektivních  opatření  je   vhodné, aby plán byl zpracován v písemné podobě 

případě v podobě grafu a algoritmů.  
 

➢    Stanovit  a sladit umělé prvky a průběh detektivní kombinace : 

Stanovení  a  sladění  uměle vnášených prvků do situace v   určitém prostoru  a  

čase je velmi  důležité,  ale  i  náročné  na   odborné znalosti a praktické zkušenosti 

soukromého detektiva. Vyžaduje to, aby byly   stanoveny vedle základních variant 

i alternativní varianty průběhu   detektivní   kombinace.  K úspěšnému  provedení 

takovýchto opatření je nezbytné   předvídat (prognózovat) průběh detektivní 

kombinace již při zpracování kombinace. Přitom je ale  třeba brát v úvahu, že ani 

při   nejpečlivější přípravě umělých prvků situace a  průběhu detektivní kombinace   

není   možno  vyloučit   působení    nepředvídaných vlivů   a    proto také 

detektivní   kombinace   musí být  připravována s alternativními průběhy. 
 

➢    zajistit trvalou kontrolu průběhu detektivní kombinace : 

Smyslem detektivní kombinace je zjistit odezvu osoby   detektivního  zájmu  na 

uměle vyvolané podněty. Krom toho  je třeba brát v  úvahu, že pouze při důsledné 

realizaci  průběžně trvalé kontroly průběhu detektivní   kombinace   je   možno, 

aby detektiv pružně reagoval na  vzniklé situace,  na změny   probíhajících   

procesů   oproti   plánu a prognóze a tak mohl volit a měnit opatření a úkony  

detektivní činnosti. 
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5) DETEKTIVNÍ INFORMAČNÍ PRONIKNUTÍ: 

 
 

Pro kvalifikovaný výkon detektivní činnosti, k získávání   kvalitních informací, 

zejména při realizaci detektivního rozpracování, detektivního dohledu je nezbytné 

vybudování informačních zdrojů. 
 

Detektivní informační proniknutí je další s komplexních  metod detektivní   činnosti.  

S  ohledem  na skutečnost,  že  informační činnost je  jednou ze dvou základních směru 

detektivní   činnosti ( činnost  informační a   činnost   vlivových opatření ),  je tato 

metoda jednou z  nejvýznamnějších. Metoda směřuje k vytvoření vhodné situace 

(vhodného prostředí –  vhodných  předpokladů)  pro dlouhodobější získávání zájmových 

informací,  ze zájmového   prostředí a od zájmových   osob,   o    zájmových osobách, 

zájmových situacích  a průběhu zájmových dějů.  Jedná se  o  cílevědomý   přístup   

k   získávání   cílově   zájmových informací. Při výkladu  problematiky  detektivního 

informačního  proniknutí je třeba vycházet ze základní skutečnosti,  že soukromá 

detektivní činnost   je   komerční   činností  nebo vlastní činností podnikatelského   

subjektu,   úřadu, instituce či  organizace ( resp.    jejich specializovaných útvarů ). 

Nejedná se tedy o   informační činnost státního donucovacího aparátu   a  proto také 

nelze k informačnímu  proniknutí  využívat  některých přístupů jimi používaných.  Dále 

je třeba    vycházet    ze zcela nezvratné skutečnosti, že informace jsou zbožím a velmi 

ceněným zbožím. 
 

TEORIE A PRAXE POLICEJNÍ ČINNOSTI   A  ČINNOSTI TAJNÝCH 

SLUŽEB V SOUVISLOSTI SE ZÍSKÁVÁNÍM INFORMACÍ  ROZLIŠUJE:  
 

➢ informační zdroje získané na základě jejich přesvědčení ( na ideovém    základě); 
 

➢  informační zdroje získané na materiálním základě ( finanční odměně);  
 

➢ informační zdroje získané na podkladě kompromitujících materiálů; 
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Získávat informační zdroje v rámci soukromé detektivní činnosti (Komerční 

detektivní činnosti či Zpravodajského servisu) na podkladě kompromitujících materiálů 

sice nelze zcela vyloučit, ale nedoporučujeme tento přístup.  Jednak soukromý detektiv 

nemá možnosti   policie či tajných služeb a na druhé straně použití  kompromitujících 

materiálů   (kompromitujících   informací)  by mohlo  být hodnoceno jako vydírání. To 

je třeba mít vždy na mysli. Je  také málo pravděpodobné, že by někdo byl ochoten 

poskytovat informace soukromým detektivům ze svého přesvědčení.  
 

Je proto nejpravděpodobnější získání  informačního zdroje (informátora) jako 

placenou službu, tedy na materiálním základě. Tedy, že osoba bude ochotna stát se 

informátorem (informačním zdrojem )  detektiva za finanční odměnu. Informace  jsou 

pro informační zdroj zbožím a zbožím jsou i pro  detektiva. Každá informace má svou  

hodnotu (cenu )    vyjádřitelnou v peněžní ceně ( peněžní hodnotě ). 
 

INFORMAČNÍ   ZDROJE   MOHOU BÝT V RÁMCI  DETEKTIVNÍ ČINNOSTI 

BUDOVÁNY   JAKO:  
 

➢  informační zdroje cílené : 

Jedná  se  o  informační zdroje získávané a vytěžované  ke konkrétní osobě, 

zpravidla jen ke  konkrétnímu  případu soukromé detektivní činnosti  např. 

konkrétnímu  případu detektivní prověrky  či ke    konkrétnímu  případu 

detektivního pátraní, a nejčastěji ke konkrétnímu případu detektivního  

rozpracování. 

 

 



46 
 

➢ informační zdroje poziční : 

           

 

Jedná se o informační zdroje z  určitého prostředí (regionu, podniku,  instituce,  

organizaci , hotelu, obchodním  domě).  Jeho vytěžování je prováděno  buď jen dle 

potřeby nebo pravidelně (systematicky ) a to s ohledem na charakter  detektivní 

zakázky či operativní  detektivní  situaci. Poziční informační zdroje  jsou  

systematicky vytěžovány zpravidla v rámci realizace detektivního dohledu. Své plné 

opodstatnění  mají informační zdroje poziční zejména v rámci  Konkurenčního  

zpravodajství  či zpravodajského servisu (forma detektivní činnosti Detektivní 

zpravodajství). 

 

POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ ZDROJE: 
 

➢ VHODNOST : 

Vhodnost  informačního  zdroje (osoby poskytující informace soukromému 

detektivovi )je dána ,možnostmi přístupu  k zájmovým informacím (  k získání 

těchto informací );  
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➢  SCHOPNOST : 

Schopnost informačního zdroje (typu na informační zdroj) je dány   psychickými 

vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi získávat konspirativním způsobem   

zájmové informace; 

 
 

➢ SPOLEHLIVOST : 

Spolehlivost informačního zdroje ( osoby poskytující informace ) spočívá 

v psychických charakterových vlastnostech osoby poskytující informace.  

 
 

 

Spolehlivost informačního   zdroje v sobě kumuluje: 
 

• pravidelnost informací : jde o vysoký    stupeň   pravděpodobnosti, že osoba 

poskytující  informace  bude tyto předávat v   požadovaném čase, že osoba bude 

dodržovat sjednané termíny kontaktů a že bude dodržovat  zásady konspirace; 

                                                                          

• pravdivost informace :  Jde o vysoký stupeň pravděpodobnosti, že   osoba předávající 

Informace bude předávat soukromému detektivovi skutečné a  pravdivé informace, že 

ho bude informovat jakým způsobem                                                                                a 
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z jakých zdrojů byly informace získány. Že nebude osoba                                                                                

předávat dezinformace . 

 

• objektivita informace: Objektivita informace především předpokládá vysoký stupeň 

pravděpodobnosti, že informační zdroj (osoba poskytující  informace) bude v zájmové 

sféře přistupovat objektivně.  To znamená, že   získávání informací .nebude zkreslovat 

nadhodnocováním či jejich podceňováním, bude odlišovat získané informace a své 

vývody, úvah. 
 

• důvěryhodnost osoby  - informačního zdroje : Jde o  vysoký stupeň     

pravděpodobnosti, že osoba poskytující  informace nebude  tzv. dublovat  (nebude 

pracovat tzv. na dvě strany – pro soukromého detektiva i   zájmovou osobu nebo 

konkurenční firmu apod.). Dále to znamená, že bude schopna si v zájmovém prostředí a 

u zájmových osob získat důvěru.V  rámci metody informačního  proniknutí    je    

možno informační zdroj ( informátory )  třídit do dvou skupin: 
 

• informační zdroj  je  získáván  jako vyhovující osoba podávat informace a je 

infiltrován(zaveden) do zájmového prostředí nebo k zájmové osobě; 
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• informační  zdroj  je vytipován ze zájmového prostředí či okolí zájmové 
osoby ( osob ) a je teprve jako informátor získáván .      
                    

 
 

METODU  DETEKTIVNÍHO PRONIKNUTÍ je třeba považovat za velice obtížnou 

a náročnou na profesionalitu (odbornou způsobilost)     detektiva.    Pro proces 

vytipování, získávání  informátora (informačního zdroje), případně jeho zavedení do 

prostředí a následně  jeho kontroly jsou využívány   další   metody detektivní činnosti 

.Jde zejména o metodu detektivní kombinace,   metodu detektivního pozorování ( 

vizuální kontroly – sledování ) , obecné metody modelování apod. 
 

 

 

6) DETEKTIVNÍ DEZINFORMACE : 
 

Detektivní dezinformace představuje metodu  detektivní činnosti sloužící k infiltraci 

účelově formulované a záměrně    infiltrované   nepravdivé   zprávy    do  zájmového  

prostředí  ( k  zájmové osobě – zájmovému objektu) detektivní  činnosti . Tato 

záměrná infiltrace nepravdivé zprávy sleduje konkrétní ( určitý ) cíl, který  je 

determinován potřebami  detektivní práce ( činnosti ). Mohla by být vedena odborná 

diskuse o tom, zda detektivní dezinformace je formou či metodou soukromé detektivní 

činnosti.  Podle našeho názoru jde o komplexní ( kombinovanou či souhrnnou ) 

metodu detektivní činnosti.  Je třeba konstatovat, že detektivní dezinformace je 

skutečně na hranici mezi metodou a formou  detektivní činnosti. 
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Dezinformace obecně znamená průnik nepravdivé zprávy. Dezinformace je základem 

jedné z metod zpravodajské práce obecně. Má své místo i v rámci  detektivní činnosti. 

Detektivní dezinformace je jednou  významných metod  detektivní činnosti .Při 

použití detektivní dezinformace je třeba postupovat obezřetně a použití metody 

detektivní dezinformace je nutné důkladně zvážit i z hlediska, zda nedojde 

k naplnění skutkové  podstaty  trestného činu  šíření poplašné zprávy, pomluvy  

apod. S ohledem na cíle soukromé detektivní činnosti, na rozdíl od zpravodajské 

činnosti, v níž se uplatňuje jako jedna z metod zpravodajská dezinformace, není 

detektivní dezinformace v běžné detektivní činnosti příliš frekventovanou. Nabývá ale 

na významu s postupně se rozvíjejícím konkurenčním zpravodajstvím či 

zpravodajském servisu, které je detektivy stále více zajišťováno. V rámci běžné 

detektivní činnosti připadá v úvahu zejména s realizací komplexní metody 

detektivního informačního proniknutí. Může připadat rovněž v úvahu realizace 

detektivního rozpracování. Významné místo zaujímá při realizaci olivového 

zpravodajství, lobbyingu. 
 

 Metoda detektivní dezinformace má mnoho společného ( řadu společných rysů ) 

s metodou detektivní legendy. Je však na vyšším stupni z hlediska četnosti použitých 

nepravdivých prvků, z hlediska doby trvání její prověřitelnosti a obvykle ovlivňuje 

skupinu více osob. Na rozdíl od detektivní legendy je detektivní dezinformace 

složitější při jejím uplatnění (její realizaci). Stejně jako u detektivní legendy je třeba, 

aby část dezinformující zprávy (dezinformace) byla pravdivá a tvořila základ 

detektivní dezinformace.  Tato pravdivá část dezinformace, stejně jako  detektivní 

legendy tvoří základ dezinformace a sleduje určitý cíl. Má za úkol učinit detektivní 

dezinformaci jako celek věrohodnou pro objekt (prostředí, osoby). Pokud by 

detektivní dezinformace nebudila dojem věrohodnosti, byla by bezcenná a její 

infiltrace k zájmovému objektu soukromé detektivní činnosti by byla nemožná , 

případně by přinesla opačný výsledek než jaký je sledován. Dezinformace by se tak 

stala pro záměry soukromé detektivní činnosti bezcennou.  
 

 V  souvislosti s detektivní dezinformací hovoříme o využití  dalších metod , jako 

například detektivního  informačního  proniknutí. Metoda detektivního informačního 

proniknutí slouží jako nosič  dezinformace infiltrované do zájmového prostředí. V této 

souvislosti se ve  zpravodajské a policejní práci   hovoří o vlivové agentuře a v rámci  

detektivní  činnosti o vlivových informátorech – dezinformátorech), kteří mohou 

infiltraci dezinformace  provádět vědomě či  nevědomě (vědí, že jde  o dezinformaci  

nebo  nevědí, že  jde o dezinformaci). Nejideálnější pro infiltraci detektivní 

dezinformace je informátor, který byl získán jako informátor pro získávání informací 

o němž se detektiv přesvědčí, že tzv.  dubluje ( pracuje na dvě strany ),  nedá  to  znát 

a využívá takovéhoto informátora jako dezinformátora. Touto cestou se přes 

informátora dostává dezinformace k svému cíli. 
 

            Metoda detektivní legendy slouží tehdy, pokud ji použijeme jako zakrytí cesty - 

„zástěrky“ pro přenos desinformace, který neumíme jinak skrýt.. Průběh detektivní 

dezinformace je pak zpravidla sledován – kontrolován dalšími detektivními 

metodami.. Detektivní dezinformace jakožto metoda soukromé detektivní činnosti se 

odlišuje od detektivního ovlivňování ( lobbyingu)  tím,  že detektivní lobbying  je  

cílem i detektivní dezinformace.  
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DETEKTIVNÍ DEZINFORMACE V RÁMCI METODA DETEKTIVNÍHO 

INFORMAČNÍHO PRONIKNUTÍ MÁ  ZVLÁŠTNÍ POSTAVENÍ, KTERÉ 

SPOČÍVÁ : 
 

• infiltrace jedením či několika dezinformátory 
 

•  kontrola odezvy účinku dezinformace v zájmovém prostředí. Jde o zabezpečení tzv. 

zpětné  informační vazby. 

 

 DETEKTIVNÍ DEZINFORMACE PROBÍHÁ V NĚKOLIKA FÁZÍCH: 
 

➢ příprava detektivní dezinformace : 

• uvědomění si záměru  sledovaného dezinformací; 

•  uvědomění si a formulace dezinformačního obsahu ; 

• formulování ( plánování ) detektivní dezinformace; 

• vytipování   dezinformačních nosičů a informačních zdrojů; 

• plán průběhu realizace detektivní dezinformace; 
 

➢ vlastní realizace detektivní dezinformace ; 

• proniknutí nosiči dezinformace a informačními zdroji do   zájmového  prostředí , 

jenž je cílovým objektem dezinformace ; 

• předání dezinformačních zpráv nosiči dezinformace ; 

  (nosičem   nemusí   být vždy informátor – dezinformátor, ale může se jednat třeba i o 

fingovaný telefonní hovor, vhodnou tiskovou zprávu  apod.)  

• infiltrace desorientační zprávy (dezorientačního chování – obsahu dezinformace) do 

zájmového prostředí ( k objektu dezorientace ); 

•  získávání zpětné vazby; 
 

➢  vyhodnocení účinnosti infiltrované dezinformace ;  

• analýza informací ( zpětných vazeb ); 

• interpretace informací ( zpětných vazeb );  

• plán  korekce detektivní dezinformace ; 

• korekce průběhu detektivní dezinformace nastává v případě, že dezinformace v některých 

bodech nesplnila své cíle. Cyklus pokračuje  opakováním jednotlivých fází 

 

 

 

7) DETEKTIVNÍ OSOBNÍ OCHRANA : 
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METODA OSOBNÍ OCHRANY - BODYGUARD spočívá v  zajištění     

bezpečnosti  (života, zdraví, osobní důstojnosti, neobtěžování, majetku osoby apod.)  

osob.  Jedná se o specifickou  metodu detektivní činnosti, která je na rozhraní 

s ochranou majetku a osob   tj. fyzickou ochranou či hlídací činností. Hranice mezi 

prostou ochranou osob a  detektivní  metodou  spočívá v navýšení informačního 

toku o možných rizikových situacích , které vyplývají z  informačních toků 

získávaných soukromou detektivní činností. Pokud se jedná o pouhý  bezpečnostní 

doprovod  osoby, jde o metodu ochrany osob a majetku. Jakmile se soukromý detektiv  

začne zabývat ,prostřednictvím různých detektivních metod, shromažďováním 

informací soužících k rozkrytí možných nebezpečí jde o detektivní ochranu osob, 

která je komplexnější a zcela určitě  o mnoho procent  účinnější. Protože osobní 

ochranu osob – bodyguard chápeme z   hlediska   forem  jako součást detektivního 

dohledu,  proto osobní ochranu chápeme  jako metodu. Jako  komplexní metodu ji 

chápeme proto, že v jejím rámci jsou využívány další metody  detektivní činnosti a to 

metoda pozorování, metoda vytěžování apod.. 
 

Praxe a od ní odvozená teorie osobní ochrany – bodyguard rozlišuje následující 

způsoby   osobní ochrany : 
 

➢  osobní ochrana s předchozí přípravou: 

 Pro výkon osobní ochrany prováděné soukromou detektivní službou s předchozí 

přípravou je třeba se především zabývat : 

•   osobností chráněné osoby a jejích bezprostředních rodinných příslušníků a styků;  

•   trasou pohybu či místem pobytu ( denním režimem ) a způsobem přepravy; 

•   operativní bezpečnostní situací (na trase přesunu, v místě pobytu chráněné osoby;) 
 

➢  osobní ochrana bez předchozí přípravy  : 

je prováděna při ad hoc vzniklé situaci. Potom je nutné všechny výše uvedené kroky, 

analýzy, informační toky  urychleně  zjišťovat a v průběhu  doplňovat : 

• informace o chráněné osobě; 

• rámcový program chráněné osoby; 

•  rizika nebezpečí napadení chráněné osoby apod. . 
 

V souvislosti s osobní ochranou osob je z hlediska bojových technik velmi poučná 

publikace autora  JUDr.   Zdeňka    NÁCHODSKÉHO;   TAKTIKA  POLICEJNÍ 

AKCE    str.  187 až 193., kde je velmi působivě popsána činnost v     nebezpečných 

situacích  s použitím   sebe  obranných prvků i použitím krátkých   palných zbraní. 

Problematičnost této publikace je však v tom, že je   zpracována   na pracovní  

podmínky policistů  ( služební poměr), nikoliv na  podmínky soukromé bezpečnostní 

činnosti. Dalším problémem je metodicky správné nasazení sil a prostředků, které vždy 

determinováno s ohledem na cenu služeb a  finanční možnosti klienta (jde o komerční 

službu, nebude  možno nasadit na ochranu chráněné osoby tolik soukromých  detektivů   

jako   je nasazován policistů).  U tzv. V.I.P osobností je  nasazován počet soukromých 

detektivů srovnatelný s akcemi realizovanými policií , neboť je zde dobré finanční  

zázemí. 
 

 Vytýčení taktických způsobu osobní ochrany : 
 

➢  taktika sektorového dělení prostoru.: 

Jedná se   o  případy  tzv. kruhové ochrany  při  součinnosti    dvou   a    více osobních 

strážců.  
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➢   taktika pásmové ochrany : 

Její   použití   lze  doporučit  v   případech    pohybu    chráněné osoby  nebezpečným 

prostorem. V    podstatě se jedná o organizovanou týmovou ochranu. 

       

➢  taktika pozorování a vnímání:  

       Je  základní  a  podstatnou  součástí  detektivní  ochrany  osob. Souvisí s tím správný 

výběr   místa  osobního ochránce z něhož činnost zajišťuje. 

 

➢   taktika naslouchání : 

      Spočívá v tom, že  je třeba vnímat zvuky, hluky, zvláště ty které se vymykají z běžné  

situace.  

 

➢  taktika anticipace činnosti okolí : 

    Tato taktika znamená předvídání útoku na podkladě vnějších znaků. Soukromý 

detektiv  zajišťující    osobní   ochranu    chráněné osoby musí anticipovat  : 

•   prostředí a terén jímž se pohybují; 

•   činnost osob v prostředí pobytu či pohybu chráněné osoby;                                            

•   změny k nimž v prostředí dochází;  
          
➢  taktika umění improvizace ; 

Osobní  ochranu chráněné osoby nelze do každého detailu naplánovat a vyžaduje to 

tedy značný  stupeň improvizace. 

                       

➢  taktika pohybu : 

Taktice  pohybu  musí  soukromý  detektiv  zajišťující ochranu věnovat zvýšenou 

pozornost. Z hlediska snížení  rizik napadení  je  velmi důležité správně volit rychlost, 

rytmus a směr  pohybu. Stálý pohyb znesnadňuje např. správně zaměřit při   střelbě 

apod. 
 

➢  taktika krytí a skrývání: 

 Taktika krytí a skrývání patří k velmi častým taktikám  osobní    ochrany.    Hledání 

krytů   a  úkrytu   patří   k   prvořadým    úkolů osobního ochránce.   Pokud   je   to 

s    ohledem na situaci možné, měly by být kryty a úkryty pro vznik  mimořádné    

situace v  průběhu  sledování   vytipovány předem.   S ohledem na  měnící  se situaci 

musí  být typovány a vyhodnocovány i průběžně s ohledem na vývoj situace. 
 

➢   taktika souhry s partnery a taktika čelení útoku: 

Tato  taktiky souvisí s pohybem v   reálné situaci . Souhrn  úkonů    mezi  nimiž  je  

nutná souhra  musí  mít osobní  strážce vycvičené a  zažité, je  třeba  aby  v  tomto   

směru byly  u  osobních ochránců vycvičeny   dynamické stereotypy.  
 

 

 

8) DETEKTIVNÍ OSOBNÍ PÁTRÁNÍ 
 

DETEKTIVNÍ OSOBNÍ PÁTRÁNÍ je třeba chápat jako soustavnou činnost 

detektiva realizovanou v jeho každodenní činnosti. Jedná se o nejčastěji užívanou 

komplexní (souhrnnou či kombinovanou) metodu detektivní činnosti. V jejím rámci 

detektiv přímo a bezprostředně užívá veškeré detektivní prostředky, způsoby a postupy 

za účelem získání informací, informací o důkazech, věci a písemnosti, které by 

v budoucnu mohly sloužit jako důkazy apod. . Jde tedy o jeden ze způsobů využívaných  
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detektivy v naplňování obsahu jednotlivých forem detektivní činnosti. Detektivní 

pátrání není a nemůže být pouhým souhrnem různých opatření, nýbrž je složitým, 

vnitřně diferenciovaným systémem detektivní postupů a opatření. Detektivní pátrání 

plní specifickou funkci v rámci realizace detektivní činnosti. Detektivnímu osobnímu 

pátrání, stejně jako každému systému , přísluší určitá množina prvků ( subsystémů ) 

jimiž jsou jednotlivé další metody detektivní činnosti - 
 

 
 

Stejně jako každé metodě ( každému systému ), včetně systémů sociálních, přísluší metodě 

detektivnímu osobnímu pátrání určité znaky: 

➢ celistvost; 

➢ soubor specifických prvků; 

➢ specifický charakter integrace s okolím. 

 

DETEKTIV PŘI DETEKTIVNÍM OSOBNÍM PÁTRÁNÍ (jde o něco jiného než je 

pátrání po osobách a věcech) VYUŽÍVÁ ZEJMÉNA   NÁSLEDUJÍCÍCH METOD 

DETEKTIVNÍ ČINNOSTI : 

➢ detektivní pozorování; 

➢ detektivní vytěžování; 

➢ detektivní vytěžování a vyhodnocování  dokumentů z evidencí, registrací, archivů; 

➢ kriminalistické metody vyhodnocování stop ; 

 

DETEKTIVNÍ OSOBNÍ PÁTRÁNÍ VYUŽÍVÁ DETEKTIV, zejména, k dosažení   

následujících cílů:   
 

➢  k získání informací a k aktualizaci operativní situace a k prohloubení a   doplnění 

osobní a místní znalosti ;    
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➢  k  získání prvotních  (výchozích)  informací  pro rozhodování v  procesu    

přípravy    a    realizace  dalších  metod soukromé detektivní   činnosti; 
 

➢ k získání zpětné vazby (informací o průběhu  a efektivnosti) přípravy a realizace  

kroků, úkonů a opatření ; 
 

➢  soukromé detektivní činnosti  (o   průběhu přípravy a realizace jednotlivých metod ); 
 

➢ k   přímému naplňování   jednotlivých  forem  soukromé detektivní  činnosti , 

v jejich jednotlivých  konkrétních případech; 
 

 Jde o metodu, která je bezpochyby  detektivem užívána    permanentně, každodenně a 

je proto nejrozšířenější činností  .   

 

 

 

9) DETEKTIVNÍ VYHODNOCOVÁNÍ DOKUMENTŮ : 
 

 
 

Metoda detektivního vyhodnocování dokumentů je, v rámci detektivní činnosti, 

jednou z významných metod. Písemné dokumenty jsou významnými nositeli 

informací a v řadě případů mohou v dalším procesu (v jednání před správním orgánem 

či soudem ) posloužit jako důkazy. 
 

K VYHODNOCOVÁNÍ DOKUMENTŮ MŮŽE DOCHÁZET Z CELÉ ŘADY 

HLEDISEK, nás především zajímá hledisko: 

              

➢   jejich obsahu, kdy půjde o : 

•    Dokumenty  hovořící k meritu zjišťované věci  

•    dokumenty podpůrné , svědčící svými markanty nepřímo k obsahu  
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➢   podle jejich formy :          

•   Mající schopnost být  listinnými důkazními prostředky; 

•   dokumenty prokazující totožnost, stav apod.;  

•    protokoly osvědčující úředně zkoumanou skutečnost, osobu      

•    Osobní dopisy a obdobné písemnosti mající vztah ke zkoumané osobě; 

•    technické dokumentace; 

•    ostatní spisové materiály; které mají alespoň taktickou hodnotu. 

  

➢  z hlediska jejich pravosti : 

Posouzení  z  hlediska   pravosti  dokumentu provádí  soukromý detektiv pouze 

zběžně. Ke konečnému verdiktu o pravosti se obrátí nejlépe na  soudního znalce . 

    

       KAŽDÝ DOKUMENT JE TŘEBA POSUZOVAT Z HLEDISKA JEJICH : 
              
➢  informační hodnoty : 
 

➢ objemu informací  v dokumentu obsažených; 

•   obsahu  informací a jejich vztahu k zájmové osobě, události apod.; 

•   objektivity informací apod.  

•   aktuálnosti informací                                    
 

➢  důkazní hodnoty: 

•   Mají schopnost se stát procesní cestou  důkazy 

• Nemají schopnost být použity jako případný důkaz ( mají schopnost pouze taktickou) 

 

 Dokumenty jsou v detektivní činnosti velmi významné především proto, že mají 

obvykle stabilní schopnost posloužit jako listinné důkazy. Proto je třeba také 

dokládat jejich pravost a původ. Takto získané listiny  mají úspěch i z hlediska 

ustanovení  trestního řádu, kdy mohou potvrzovat či vyvracet jako pozdější důkazy činnost 

ve vztahu k obviněnému(obžalovanému) 

 

 

10) DETEKTIVNÍ VYTĚŽOVÁNÍ DATABÁZÍ, EVIDENCÍ ,  

        REGISTRACÍ A ARCHIVŮ 
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Databáze, evidence a registrace jsou velmi   významným zdrojem informací, bez 

nichž se soukromá detektivní  činnost  nemůže obejít. Velice složitá je však otázka 

legality vstupu soukromého detektiva do některých  evidencí a registrací.  
    
   Z tohoto pohledu je třeba databáze, evidence a  registrace členit na :  

➢ veřejně přístupné; 

Jedná se o evidence a registrace do nichž má ve své  podstatě, po zaplacení 

příslušného správního poplatku,  přístup každý občan; 
 

➢   neveřejné; 

•  sloužící jen pro interní potřebu( např. soukromé katalogy sbírek) 

•  důvěrné; (např. finanční výkazy ) 

•  utajovaného charakteru;  (z hlediska zákona je jejich vytěžování zakázáno).   

                               

Právě  celý  systém  těchto  evidencí  a  registrací  je  pro detektivní činnost velmi 

významným zdrojem  informací. V každém  případě bydetektiv neměl usilovat o získání  

informací, které mají charakter utajovaných skutečností, neboť v opačném případě  

naplňuje skutkovou podstatu trestného činu  a  vystavuje se   trestnímu   stíhání. Z tohoto 

pohledu je také velmi významné, aby připravovaný zákon o provozování soukromých 

bezpečnostních činností v ustanoveních týkajících detektivní činnosti vymezil oprávnění 

soukromého detektiva  při  výkonu  jeho činnosti,  a aby tato problematika byla řešena i s 

ohledem  na  zákon 110/2019 Sb. A 111/2019 Sb, – zákon o ochraně osobních údajů. 

V souladu s GDPR. 
 

V současné době je velmi   významným  zdrojem informací  i ve vztahu k evidencím a 

registracím  internet.  Z   internetu je možno získat mnoho cenných  informací  jako 

podnikatelských aktivitách, ale i o fyzických  osobách nebo   o odcizených   vozidlech, 

věřitelích  a další významné informace.  

 

 

 

11) VEDENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DETEKTIVNÍCH  

        EVIDENCÍ A DATABÁZÍ : 
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S ohledem na skutečnost, že detektivní činnost je charakterizována prací 

s informacemi, jeví se jako účelné budování  detektivních databází ať již samotným 

detektivem či detektivní kanceláří. Velice účelné se jeví vytváření sdružení 

soukromých detektivů a budování různých evidencí a databází v rámci těchto sdružení 

pro potřeby jejich členů. POZOR si je nutné dát na ustanovení zákona o ochraně 

osobních údajů, neboť se můžeme stát lehce zpracovateli, správci chráněných 

osobních údajů. V takovém případě je nutný souhlas Úřadu pro ochranu osobních 

údajů 
 

 Počítačové zpracování  detektivních evidencí, registrací a databází skýtá rozsáhlé 

možnosti jejich využití, včetně jejich zasílání  e-mailem.  Jak tyto registrace, evidence 

a databáze budovat je do značné míry odvislé na stupni rozvoje a velikosti soukromé 

detektivní kanceláře či soukromě detektivního sdružení.  

 

 

12) DETEKTIVNÍ OBHLÍDKA MÍSTA : 
 

Detektivní obhlídka místa je soukromě detektivní metodou s velice širokým zaměření. 

Můžeme v této souvislosti hovořit o rekognoskaci terénu, ale také o kriminalistickém 

zajištění místa trestného činu a kriminalistické obhlídce místa trestného činu či    

jiného protiprávního jednání. 

 

 

DETEKTIVNÍ OBHLÍDKA MÍSTA SLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM A ZEJMÉNA k : 
 

➢ rekognoskaci místa, v  němž  bude probíhat  realizace  některých z  dalších metod  

       detektivní činnosti . Jde  o    obhlídku  sloužící   pro potřeby plánování a přípravy  akcí  

       detektivní činnosti. 
 

➢  vyhledávání a zajišťování stop a jejich nosičů (médií, důkazních prostředků, které by 

v další fázi činnosti mohly být soudem či správním orgánem  použity jako důkazy). 
 

➢ sloužící k  vlastní  přímé  realizaci detektivní činnosti například při pátrání po osobách 

a   věcech. 

 

Nelze tuto soukromou detektivní obhlídku místa zaměňovat s ustanovením trestního 

řádu, které pojednávají o ohledání místa, věci či těla ve smyslu procesního úkonu 

orgánů činných v trestním řízení.  V případě, že se soukromý detektiv k takovému činu 
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náhodně dostane je jeho povinností zdržet se jakýchkoliv úkonů. Je vhodné, aby splnil svou 

občanskou povinnost a věc oznámil příslušnému policejnímu orgánu. 

 

 

 

13) METODA  FYZIODETEKCE: 
 

 

Fyziodetekční vyšetření je založeno na principu emocionálních  změn vyvolaných 

rekcemi na kladené kritické ( diferentní ) otázky. 

 "...Emocionální změny se promítají do celého lidského organizmu, a  proto je lze z 

teoretického hlediska zaznamenat na základě  pozorování kterékoliv oblasti tohoto 

organizmu. Experimentální  psychologie a všechny ostatní disciplíny zabývající se 

touto  sférou a využívající zjištěné poznatky, obvykle však vycházejí jen  z několika 

ukazatelů takovýchto změn. Ukazatele jsou voleny tak,  aby umožnily sledování změn a 

jejich registraci..."1 

 

Významná je skutečnost, že emoce souvisejí s nepodmíněnými  reflexy. Na podkorové 

procesy má řídící vliv mozková kůra. V  mozkové kůře je také uložena paměť. S 

ohledem na skutečnost, že  lidské emoce souvisejí a jsou těsně spjaty s tzv. druhou  

signální soustavou je možno je vyvolat i slovem. Tudíž kladenými  otázkami 

(kritickými otázkami) tj. otázkami spojenými s  určitými prožitky a zážitky uloženými 

 

1 ) WIDACKI Jan ( Dr. Polsko), NĚKOLIK POZNÁMEK O ZKOU MÁNÍ VLIVU  EMOCÍ NA ZMĚNU HLASU 

JAKO METODY >> ZJIŠŤOVÁNÍ PRAVDY <<, Čs.  kriminalistika, ročník č. XI / 1978 č.2, str. 152 
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v paměti, jsou vyvolány  emocionální reakce, které nacházejí svou odezvu ve 

vegetativní  soustavě a prostřednictví ní je možno je registrovat. 

Jednotlivé aspekty emočních zážitků označujeme jako tenze, což  představuje : 

•   buď stupeň napětí 

•   nebo stupeň uvolnění. 

Napětí na jedné straně a uvolnění na straně druhé (jeden a druhý  pól) je možno 

považovat za projev oscilací akční hladiny. Akční  hladinu pak lze objektivně 

identifikovat v podobě fyziologických  ukazatelů. Aktivační teorie emocí je založena 

na teorii  aktivačního systému. 

  

       PRINCIP – PODSTATA  FYZIODETEKCE : 

 

 
 

AKTIVACE PŘEDSTAVUJE : komplexní fyziologický a psychický jev  v němž 

případné změny představují celkovou reakci organizmu. S  emočním napětím se 

zřetelně mění některé funkce organizmu. Tyto změny ve funkci organizmu ( 

fyziologické změny) je možno sledovat a registrovat elektrofyziologickými metodami. 

Projevy emocí (emoční projevy) na periferii organizmu zprostředkovává systém 

vegetativního nervstva. Podstatnou vlastností emocionálních  projevů , resp. jejich 

fyziologických projevů (fyziologických  změn) , je pak skutečnost , že je nelze volním 

úsilím ( volně )  potlačit či ovlivnit. Proto také mohou posloužit jako objektivní  

signál emočních projevů, které se jinak člověk snaží potlačit či  utlumit. A pravě tyto 

skutečnosti mají rozhodující význam pro  fyziodetekci. Fyziodetekce (fyziodetekční 

vyšetření) je založeno  právě na principu těchto skutečností. 

 
FYZIODETEKCE JE ZALOŽENA  (fyziodetekční vyšetření) právě na principu těchto 

skutečností 
 

➢ na vyvolání  psychické reakce prověřované osoby na    kladené diferentní (kritické) a 

indiferentní (nekritické)     podněty. 
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➢ Registrace odezvy průběhu psychických podnětů       prověřované  osoby na periferii 

organizmu. 
 

➢ Odborná interpretace hodnot zjištěných registrací odezvy  na periferii organismu.  

 

 
 

REGISTRACE PRŮBĚHO PSYCHICKÉ REAKCE: 
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Jedná se o metodu založenou na registraci odezvy průběhu psychických reakcí na 

kladené diferenční  a indiferentní otázky. Odezva průběhu psychických reakcí se 

odráží na periferii organismu v hodnotách, které lze exaktně měřit dále uvedenými 

přístroji. Je nutné , aby měření a vyhodnocování parametrů  prováděl lékař nebo odborně 

zaškolený psycholog, kteří jsou obeznámeni s vyhodnocováním přístrojových ukazatelů 

(EKG,EEG apod.). Přípravu otázek a interpretaci výsledků musí, ale provádět soukromý 

detektiv, který zná problematiku případu a má znalosti kriminalistiky, kriminologie a 

psychologie delikventů. 
  
Fyziodetekční metoda je nově se prosazujícím prvkem do detektivní činnosti a to 

s ohledem na požadavky klientů ( zejména organizací), kteří se mylně domnívají, že 

dosáhnou ve sledovaných případech rychlého, levného a průkazného výsledku řešení. 

Domnívají se ,že tím odstraní všechny ostatní (nákladné) detektivní  metody (postupy). 

Též se domnívají ,že jde o jasný důkaz viny či neviny u dotazované osoby. Zapomínají 

však, že tato metoda je velmi odborně a organizačně  složitá na přípravu. Rovněž si 

neuvědomují, že reakce dotazovaného jsou determinovány stavem zdraví a k posouzení 

tohoto komplexu, že je nutné zajištění vysoce kvalifikovaných odborníků a to jak ze 

strany lékařů ,psychologů, tak ze strany soukromých detektivů. Tím je ovlivněna i 

výsledná cena fyziodetekčního vyšetření. 

    

POLYGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ; 

POLYGRAF : (zpravidla šesti svodový) sleduje odraz psychických reakcí na periferii 

organismu: 

•   EKG; 

•   EEG; 

•   tepová frekvence; 

•   dechová frekvence; 

•   galvanická reakce; 

•   teplota těla;     
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NOVÉ DRUHY FYZIODETEKČNÍCH PŘŘÍSTROJU: 

Počítač a speciální software a detekční souprava? 

 

 
 

❖  Vrchní (hrudní) dechoví frekvence   

❖  Dolní (břišní - brániční ) dechová frekvence; 

❖  Změny arteriálního tlaku 

❖  Svalový tremor  

❖   Tepová frekvence;  

❖ Registrace řečového signálu (analýza hlasu) 

❖  galvanická reakce (kožní odpor);  

❖  Registrace emocionálního stavu( speciální škály, díky kterým je možnost   vidět 

emocionální stav, agresivitu a samokontrolu testovaného, umožňuje   vidět zda- li 

člověk používal léky anebo alkohol. 

 

➢ ANALÝZA HLASU; 

sleduje  odraz průběhu psychické reakce na změnách v oblasti hlasivek. Pro detektivní a 

zpravodajskou činnost vhodný především tím, že tento postup je možno použít bez 

vědomí osoby a stačí pouze na skrytý kvalitní magnetofon (nejlépe digitální) nahrát 

řízený rozhovor s  vytěžovanou osobou a tento záznam vyhodnotit na přístroji analýzy 

hlasu. I v řízeném rozhovoru jde o to klást indiferentní a diferentní otázky. 
         

Sleduje  odraz průběhu psychické reakce na hlasivkách; Pro detektivní a zpravodajskou 

činnost vhodný především tím, že je možno  použít bez vědomí osoby a stačí pouze na 

skrytý kvalitní magnetofon (nejlépe digitální) nahrát řízený rozhovor s vytěžovanou 

osobou a tento  záznam vyhodnotit na přístroji analýzy hlasu. I v řízeném rozhovoru   

jde o to klást indiferentní a diferentní otázky. 
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➢ TERMOVIZE JAKO PROSTŘEDEK FYZIODETEKCE:: 

sleduje odraz průběhu  psychické reakce na změně  teploty těla; Rovněž termovizí je 

možno použít skrytým způsobem a registrovat odezvy průběhu psychických rekcí na 

kladené otázky na periferii organizmu v daném případě změny teploty těla. 
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14) DETEKTIVNÍ DOKUMENTOVÁNÍ : 
 

Detektivní dokumentování doplňuje všechny další metody detektivní činnosti. 
 

Detektivní  dokumentování je  metoda   detektivní  činnosti    jejímž  cílem je , u  

detektivní  činností  získané  informace legalizovat zachovat, zpřístupnit ( podávat je 

ve srozumitelné podobě) a umožnit klientu je využít pro jím plánované postupy 

v různých i soudních kauzách. V procesu detektivního dokumentování soukromý 

detektiv využije  řady kriminalistických taktických i technických metod  a rovněž celé 

řady dalších  obecných  metod. 
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 Detektivní dokumentování můžeme členit z celé řady rozličných hledisek.Pro nás je 

však důležité členění  podle hlediska návaznosti na jiné formy detektivní činnosti a 

v této souvislosti  provádíme členění na : 
 

a)  DETEKTIVNÍ DOKUMENTOVÁNÍ  Z HLEDISKA UŽITÝCH FOREM A  

      METOD : 

   Detektivní dokumentování se liší od obecného pojetí dokumentace při užívání různých 

Metod. Příkladem je užívání dokumentace při prováděném sledování, kde je mimo 

objektu též nutno dokumentovat místo, čas  a děj. U užití dokumentace při pátrání je 

nutné dokumentovat, zda pátrání zachycuje výsledky, které opravňují k dalšímu 

postupu. Takovýchto rozlišností je celá řada. Zvláště významné a náročné je 

dokumentování u formy detektivního vyšetřování, kde je třeba, aby dokumentace 

nabyla charakteru o informací o důkazech či důkazu. 
 

b) HLEDISKO ČLENĚNÍ DETEKTIVNÍHO DOKUMENTOVÁNÍ DLE  

          POUŽITÝCH PROSTŘEDKŮ: 
 

➢  písemná dokumentace : 

•   pořízení fotokopií ( zpravidla úředně ověřených ) různých dokumentů; 

•   pořízení nových písemností např. čestná prohlášení (s úředně ověřeným podpisem ),  

•   znalecké posudky apod. 
 

 U písemností   je vhodné,    aby tyto  byly vždy úředně ověřeny . 
  
➢ Fotodokumentace:        

•   fotodokumentace  událostí; 

•   fotodokumentace jevů; 

•   fotodokumentace  kriminalistických stop; 

•   fotodokumentace činnosti osob;  

•   fotodokumentace archiválií apod. 
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Jedná se o dokumentování významných skutečností    a  jevů     v    podobě  fotografií, ať  

jednotlivých , či zpracovaných do fotodokumentace (foto dokumentačních svazků ), pro 

další využití je třeba, aby k fotografiím či foto dokumentačním svazkům byla pořízena  

legenda obsahující zejména údaje:  

•   datum a čas pořízení ; 

•   místo pořízení;  

•   vysvětlení co fotografie zachycuje; 

•   kdo pořídil a proč; 

U důležité fotodokumentace je vhodné   uvést svědky události či jevu a svědky 

vlastního pořízení fotodokumentace.Je vhodné fotodokumentaci v tomto směru 

doplnit i čestnými prohlášeními svědků. 
 

➢ audio-dokumentace : 

Jedná se o pořízení zvukových záznamů na audio média ( magnetofonové pásky, CD, 

DVD nosiče). Z hlediska dalšího využití je vhodné obsah záznamu nebo alespoň jeho 

nejdůležitější pasáže zdvojit i  písemným záznamem, neboť je již v praxi ověřeno, že 

zejména nové nosiče jsou schopny uchovat záznam jen po dobu cca –ti let na rozdíl od 

magnetofonových pásků, které ani po 30-ti letech neztrácí svou audio-záznamovou 

hodnotu 

 

➢ video či filmová dokumentace : 

 Jedná se o dokumentování významných skutečností, především dějového charakteru, 

na filmová či video média.   Zejména u    detektivní dokumentace bez návaznosti na jiné 

formy detektivní činnosti může jít o zpracování různých filmových či video sestřihů 

významných událostí, skutečností. Rovněž v souvislosti  s video ( filmovou ) 

dokumentací se doporučuje zpracovat písemné legendy a písemné popisy natočených 

skutečností, událostí  a dějů a doplnit je čestnými prohlášeními svědků událostí či dějů,. 

Video záznam je používán zejména tam, kde světelné podmínky nejsou vhodné pro 

fotodokumentaci. Je známo, že rozlišovací schopnost i těchto záznamů je vyšší. 
 

➢ věcná dokumentace : 

Jedná se o zajištění předmětů a stop (např. sádrových odlitků, daktyloskopických   

otisků  apod. ) pro potřeby dokazování v soudních kauzách  či   ve  správních řízeních. 

Rovněž v těchto   případech je vhodné doplnit tyto věcné důkazy a  stopy   čestnými 

prohlášeními svědků s úředně ověřenými podpisy.  

 

To co je u dokumentací pořizovaných   orgány    činnými v  trestním   řízení    poměrně   

jednoduché   a  je  dáno    kriminalistickou metodikou a zásadami trestního řízení, vyžaduje 

u detektivního dokumentování    značnou   vynalézavost,  aby v procesních řízeních bylo 

možno tyto dokumentace převést do podoby soudních důkazů. 
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VIII. 

PROSTŘEDKY DETEKTIVNÍ ČINNOSTI: 
 

BĚŽNÉ PROSTŘEDKY KRIMINALISTICKÉ    ČINNOSTI: 
 

Z hlediska dokumentování  zločinné a v ní začleněné  kriminální   činnosti   proti 

chráněnému subjektu je nejen  důležité dospět k pozitivnímu či negativnímu  

výsledku, který je třeba  v  rámci  detektivní  zakázky zadokumentovat  a  tím  uchovat  

pro další  potřeby řešení věci. dokumentovat  je potřebné  nejen exaktní výsledky, ale 

mnohdy i samotnou činnost  soukromého detektiva pro průhlednost a kontrolu ze  

strany klienta.  
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Pro potřeby sběru a zpracování informací o důkazech a důkazů pro soudní kauzy a 

správní řízení má zvláštní postavení kriminalistická technika. Ta je pak zpravidla 

v detektivní činnosti zajišťována a vyhodnocována ve spolupráci se soudními znalci a 

výsledkem je pak znalecký posudek. 
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IX. 

KRIMINALISTIKA V DETEKTIVNÍ 

ČINNOSTI: 
 

 

1. ÚVOD DO KRIMINALISTIKY 
 

Kriminalistika je samotným vědní oborem, a to oborem interdisciplinárním, kde je 

využívána z přírodovědeckých disciplín matematika, fyzika a chemie, z bio-

medicínských pak biologie, medicína a antropologie, z technických to jsou zejména 

mechanika, optika, rinoskopie, ale i pyrotechnika aj. 
 

 Kriminalistika využívá poznatků speciálních oborů, např. soudní biomechaniky, 

biochemie, imunochemie, soudního inženýrství aj. Dále využívá i jiných soudních 

důkazů a kriminalistických významných skutečností. 
 

 Kriminalistika se zabývá zákonitostí vzniku, zániku, vyhledávání, zajišťování, 

zkoumání a využívání kriminalistických stop, a to v procesu odhalování, vyšetřování a 

předcházení trestné činnosti. 
 

 V systému věd má kriminalistika své jedinečné místo. Spolupracuje mj. s kriminologií, 

penologií, soudním lékařstvím /forenzní medicína/, soudní antropologií, forenzní 

psychologií a forenzní psychiatrií. 
 

 Historie a současnost světové a naší kriminalistiky je spjata s bojem se zločinem. Proto 

byla založena organizace SURETÉ /francouzsky bezpečnost/, v jejímž čele stál Eugen 

Francois VIDOCQ /1775 – 1857/.  
 

Další významnou osobností, autorem měření částí lidského těla – antropologie – byl 

Louis Alphonse BERTILLON. Založil identifikační metodu zvanou antropometrie, 

jejíž pomoc byly proměřovány jednotlivé části lidského těla, a to v 11 znacích, které 

jsou po dobu života každého dospělého lidského jedince takřka neměnné. Jmenovaná 

metoda se nazývá po svém objeviteli bertillonáž. Další metodou kriminalistiky, jíž lze 

identifikovat jedince /individuální identifikace/ je daktyloskopie. Je spojena se jmény 

Jan Evangelista PURKYNĚ /Čech/, který je objevitelem papilárních linií konečků 

prstů, William James HERSCHEL /Angličan, 1833 – 1917/, Henry FAULDS, rovněž 

Angličan /1843 – 1930/ Francois GALTON, též Angličan /1822 – 1911/, který 

zpracoval klasifikační systém otisků prstů, ten pak byl modifikován a dokončen 

Edwardem Richardem HENRYM /Angličan, policejní prezident, 1850 – 1931/. 

Velkou osobností kriminalistiky je Juan VUCETICH, nositel myšlenky mezinárodního 

identifikačního deka-daktyloskopického systému /otisky deseti prstů, tedy obou 

rukou/.  
 

Z dřívějších dob je nutno zmínit osobnost Jana JESENSKÉHO, kterýžto jako rektor 

pražské Univerzity Karlovy provedl první veřejnou pitvu v Praze, vydal v roce 1599 

knihu o jedech. V roce 1785 byla zřízena univerzitní jednotka soudního a policejního 

lékařství v Praze. Hans GROOS /1847 – 1915/, rakouský kriminalista, je považován za 

otce kriminalistiky. Jako její zakladatel, sám vyšetřující soudce, prosazoval ve 

vyšetřování přírodovědecké metody při objasňování zločinů, tj. poznatky z fyziky a 
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chemie, z biologie pak otázky vědy a techniky, z praxe to byly výsledky předmětů 

botaniky a zoologie.  
 

František PROTIWENSKÝ, významný pracovník pražského policejního ředitelství, je 

autorem knihy z roky 1920 „Nauka o daktyloskopování a popisování osob.“ Josef 

POVONDRA a Oldřich PINKAS, četničtí důstojníci, jsou v roce 1922 autory knihy 

„Pokyny pro službu pátrací a daktyloskopickou.“ Vladimír SOLNAŘ v roce 1931 vydal 

knihu „Zločinnost v zemích českých v letech 1914 – 1922 z hlediska kriminální 

etiologie a reformy trestního práva.“ Josef ŠEJNOHA, významný kriminalista 

předválečného období /1938 – 1945/ vydal již v roce 1930 „kriminální psychologii“, o 

rok později, tedy v 1931, „Učení poznávací“, a v roce 1932 je to „Kriminální technika.“ 

František KOCIÁN napsal a vydal v roce 1939 publikaci „Stará a nová učebnice stop a 

zbraní.“ V období Protektorátu Čechy a Morava /1939 – 1945/ vyšla významná 

publikace /1940/ Ladislava HAVLÍČKA „mechanoskopie stopy a řemeslných nástrojů.“  
 

V časovém úseku vzniku a trvání Sboru národní bezpečnosti /SNB/ 1945 – 1991, tedy 

po druhé světové válce, Václav NOSEK napsal v roce 1947 knihu-učebnici 

„Daktyloskopie, cheiloskopie a pedoskopie.“ Ve stejném roce vyšla mj. publikace – 

autor J. PATERA – „Úvod do soudní a kriminální grafologie“, vhodná k identifikaci 

písma. Prof. MUDr. Edward KNOBLOCH před více jak 50 lety napsal knihy „Soudní 

lékařství a lékařská kriminalistika“ a „Duše a zločin.“ Pro. MUDr. Jaromír TESAŘ, 

DrSc. napsal rovněž v té době mj. významné knihy „Soudní lékařství pro právníky“ 

/1958/ a „Soudní lékařství pro kriminalisty.“ Vznikla též celá edice „Kriminalistická 

knihovna“ a časopis „Kriminalistický sborník“, vycházející až do současnosti. Byl 

založen samostatný Kriminalistický ústav, který oslavil právě 50. výročí. 

Kriminalistický ústav vedl Bohuslav NĚMEC /1917 – 1980/.  

 

Na právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vznikl Ústav kriminalistiky právnické 

fakulty UK. Prof. JUDr. Miroslav PROTIVINSKÝ, DrSc. vydal převratnou práci 

„Dekódování informace z kriminalistické stopy“ /1979/. V roce 1960 vyšla dvoudílná 

„Kriminalistická příručka“ určená pro příslušníky Veřejné bezpečnosti a Státní 

bezpečnosti. Vysoce významnou osobností je pro moderní kriminalistiku Ján PJEŠČAK 

/akademi, prof. JUDr., DrSc./. Byl mj. význačné funkce zakladatelem a vedoucím 

katedry kriminalistiky na právnické fakultě Univerzity Karlovy a prvním rektorem 

Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti. Napsal řadu velmi významných publikací, 

např. „Úvod do kriminalistiky“ /1965/ a „Nástin úvodu do studia kriminalisticko-

bezpečnostních oborů“ /1968/. 

 

 Po přelomovém roce 1989 se stal prvním rektorem nové vysoké školy – Policejní 

akademie prof. JUDr. Jan MUSIL, Dr. h. c., současně vedoucí Katedry kriminalistiky 

právnické fakulty UK, nyní soudce Ústavního soudu České republiky, rovněž autor 

vysoce odborných kriminalistických monografií, učebnic a vysokoškolských skript. 

Nejnovějšími výraznými osobnostmi naší kriminalistiky v současnosti jsou stále 

profesoři DrSc. Jan MUSIL, dr. h. c., Miroslav PROTIVINSKÝ, Viktor PORADA , dr. 

h. c. a Jiří STRAUS. Je nutno v této souvislosti zmínit i osobnosti mezinárodní úrovně 

v oboru soudního lékařství /forenzní mediciny profesory DrSc. Jaromíra TESAŘE, 

Přemysla STREJCE a Jiřího ŠTEFANA. K nejbližším oborům, úzce spolupracujícím 

s kriminalistikou, jsou soudní inženýrství a forenzní biomechanika.  

 

2) PŘEDMĚT KRIMINALISTIKY 
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Předmět kriminalistiky je pojímán jako věda o zločinu, o způsobu a prostředcích, jimiž 

se nalézají, zajišťují, trvale uchovávají a zkoumají soudní důkazy, užívané k objasnění 

trestných činů, zjišťují pachatele a hledají způsoby, jak zabránit trestným činům.  
 

Specifický předmět kriminalistické vědy tvoří zákonitosti objektivního světa, jež jsou 

záležitostí vzniku, trvání a zániku kriminalisticky relevantních informací /důkazního i 

nedůkazního charakteru/, vyhledávání, fixace a shromaždování uvedených informací a 

jejich vydělování z jejich hmotného nositele nebo specifického prostředí. Další odrážejí 

zákonitosti analýzy, interpretace, hodnocení a využívání kriminalisticky relevantních 

informací v zájmu rychlého, úplného a objektivního odhalování, vyšetřování a prevence 

trestných činů. 
 

Systém kriminalistiky určuje její místo v systému věd, jenž existuje zcela nutně a 

objektivně. Je tomu tak ve 3 směrech: Obecně teoretické otázky kriminalistické vědy a 

praxe; metody procesu poznání trestných činů a jiných kriminalisticky relevantních 

událostí; metodika procesu poznání jednotlivých druhů trestných činů. Z aspektu 

kriminalistické vědy a kriminalistické praxe jsou významné zejména jejich metody 

poznání Metody kriminalistické vědy lze rozdělit podle stupně obecnosti opět na 3 

skupiny: Obecně poznávací metody – Tvoří velkou skupinu metod poznání, které jsou 

používány ve veškeré vědě a praxi. Jsou to mj. metody logického myšlení, pozorování, 

popisování, měření a srovnávání.  
 

Z uvedených logických metod je to analýza, syntéza, dedukce, indukce a 

zevšeobecňování. Metody využívané v jiných oborech – metody biologické, bio-

metrické, chemické, biochemické, imuno-chemické, fyzikální, fyzikálněchemické, 

sociologické aj. Metody specifické pro kriminalistickou vědu, vypracované pro účely 

kriminalistického zkoumání. Jsou to tyto specifické metody: analogie, interview, 

empirické průzkumy, matematicko-statistické metody, vysoký stupeň zobecňování a 

tvůrčí aplikace i transformace poznatků z již výše uvedených vědních oborů.  
 

Metody kriminalistické praxe – jsou to rovněž obecně poznávací metody, dále 

z chemických a fyzikálněchemických metod všechny druhy chromatografie, zejména 

plynová a tenko vrstvá, a molekulově-genetická analýza DNA /DeoxyriboNucleicAcid/, 

elektroforéza, imuno-elektroforéza, spektrální analýza, luminiscenční analýza, 

mikroskopie – světelná a elektronová, hmotností spektrometrie aj. Specifické metody 

kriminalistické praxe – jsou to např. kriminalistické verze, ohledání, výslech, 

rekognice… 
 

V reálním procesu odhalování, objasňování a vyšetřování trestných činů musí aplikace 

všech metod kriminalistické praxe odpovídat požadavkům profesionální etiky. „Způsob 

páchání trestného činu. Je to specifický systém operacionálních elementů trestného činu 

a činností úzce spjatých s trestným činem.“ /MUSIL, J. a kol.: Kriminalistika – vybrané 

problémy teorie a metodologie. PAČR, katedra kriminalistiky, Praha 2001, s. 19/. 

Pojem operacionální elementy – jsou míněny prvky, které mají přímý vztah k pachateli 

trestného činu, respektive k jeho činnosti při páchání trestného činu.  
 

Výraz systém zde vyjadřuje složitý jev, který má jisté znaky uspořádání jednotlivých 

prvků způsobu páchání trestného činu a jejich vzájemných vztahů. Komponenty 

způsobu páchání trestného činu se dělí na základní a komplexní. Základní komponenty 

jsou psychosomatického charakteru. Psychická aktivita se uplatňuje při páchání 

trestných činů verbální povahy. Tělesná aktivita pachatele se uplatňuje zejména u 

násilných trestných činů. Psychická aktivita pachatele má svůj projev jednak v řízení 
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tělesné aktivity, jednak s její pomocí pachatel posuzuje podmínky ke spáchání trestné 

činnosti a rozhoduje o jejím provedení.  
 

Při páchání trestné činnosti se vždy uplatňují obě uvedené aktivity pachatele, jejich 

vzájemný poměr může být ovšem značně variabilní. Věcné komponenty jsou předměty, 

které jsou používány při páchání trestné činnosti, např. zbraně, nástroje, motorová 

vozidla, výbušniny, dalekohledy (i pro noční vidění – noktovizory/, mobily /= mobilní 

telefony/, počítače aj. Komplexní komponenty jsou svým charakterem konkrétním 

souborem činností pachatele, př.: získané informace – jízda vozem do vytipovaného 

bytu – odcizení předmětů a peněz. Tyto komplexní komponenty jsou sestaveny rovněž 

ze základních komponent a komponent dílčích. Vykazují jejich použití v kriminalistické 

praktické činnosti v modu operandi /modus=způsob, operandi= provedení/.  
 

Způsob páchání trestného činu je determinován /podmíněn/. Jsou určité determinanty, 

které jsou jednak objektivní, na pachateli nezávislé, např.: společensky podmíněné; 

předmět útoku, vztah mezi pachatelem, předmětem útoku, obětí a místem činu, čas 

spáchání trestného činu, zbraně, nástroje a další pomůcky, jedna subjektivní, vztahující 

se přímo k osobě pachatele, či osobám pachatelů, např. somatické determinanty, 

vlastnosti, které charakterizují fyzickou kondici pachatele a jeho psychomotorické 

vlastnosti, i rozumové schopnosti, které se uplatňují při hospodářské trestné činnosti, 

např. počítačové kriminality.  
 

Určitou významnou roli hraje i věk a pohlaví pachatele, a případná předchozí kriminální 

činnost pachatele, rovněž tak vzdělání pachatele a specializovaná kvalifikace. Způsob 

páchání trestného činu má pro kriminalistiku zásadní význam, např. pro vytyčování 

kriminalistických verzí, pro kriminalistické evidence, tzv. modus operandi systém 

/MOS/, pro kriminalistickou identifikaci a pro kriminalistickou prevenci, zejména u 

vysoce kvalifikované trestné činnosti.  
 

 Kriminalistická stopa. Z mnoha definic kriminalistické stopy se jeví jako 

nejvýstižnější od prof. MUSILA: „Kriminalistická stopa je každá změna na místě 

kriminalisticky relevantní události, existuje nejméně od svého vzniku do zjištění a je 

vyhodnotitelná současnými kriminalistickými metodami a prostředky.“ Uplatňují se 

přitom zejména na přírodovědecké a technické metody, prostředky a postupy. Stopy 

jsou svou povahou jednak materiální, jednak paměťové /ve vědomí člověka/. Při 

nalézání stop tyto projevují změny /odrazy/, které jsou vyhodnotitelné současnými 

kriminalistickými metodami a prostředky, ve vztahu k soudně-znalecké činnosti.  
 

Kriminalistické stopy jsou tedy ve svém základním dělení materiální a paměťové. Na 

významu nabývají mikroskopy, což kriminalisticko-technické jsou stopy materiální 

povahy. Jsou nepatrných rozměru, mají malou hmotnost a nízkou koncentraci. Jsou 

prostým okem takřka neviditelné, jsou zkoumatelé světelným či elektronovým 

mikroskopem a speciálními přírodovědeckými kriminalistickými metodami a 

prostředky. K tomu je potřebné špičkové pracoviště, jímž je Kriminalistický ústav Praha 

/KÚP/, jemuž je nyní přes 50 let, zabývající se mj. kriminalisticko-biologickými a 

kriminalisticko-technickými analýzami na světové špičkové úrovni, uznávané i od FBI 

USA, např. v oblasti molekulové biologie a biochemie /genetická problematika DNA 

aj./.  
 

Současná kriminalistická věda a praxe se již zabývá i digitálními a počítačovými 

stopami. Z kriminalisticko-technických metod pro analýzu po výbuchových a po 

výstřelových zplodin se využívají fyzikálněchemické a další speciální metody v mikro 
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modifikaci. Kriminalistika se zabývá též velmi významnou problematikou 

kriminalistické identifikace, což je specifická metoda kriminalistické praktické činnosti. 

Kriminalistická identifikace je učením o totožnosti, individuálnosti a relativní stálosti 

objektů identifikace. Je to též proces, kterým se určuje vztah mezi stoupou nebo jiným 

odrazem a objektem, který stopu nebo jiný odraz skutečně vytvořil. Jde zde o to, kterým 

konkrétním objektem byla vytvořena konkrétní kriminalistická stopa. Jedná se o 

ztotožňování objektů podle kriminalistických stop a jiných zobrazení, ve které se hledá 

souvislost osoby nebo věci s kriminalisticky relevantní událostí.  
 

Objekty kriminalistické identifikace jsou jedinečné materiální objekty, které mají 

stabilní prostorové hranice. Jsou charakterizovány jedinečným a neopakovatelným 

souborem vlastností. Tyto objekty jsou dokonale terminologicky definovány, jako např. 

:Ztotožňovaný objekt /tj. zjišťovaný, identifikovaný/ - je to objekt hledaný nebo 

prověřovaný, podle zachované stopy. Ztotožňující objekt (tj. zjišťující, identifikující/ - 

odráží vlastnosti identifikovaných objektů. S jeho pomocí je možno identifikovat osoby, 

zvířata i věci. Identifikační znaky. Jsou to vlastnosti identifikovaného objektu, které se 

odrazily ve stopě nebo jiném zobrazení a které se využívají v procesu identifikace. P 

praxi jsou či budou i u nás co nejdříve a v širší míře uplatňovány zkušenosti např. 

v čipování osob (implantací pod kůži/ zvířat /psů služebních loveckých i společenských 

plemen, hospodářských zvířat – skotu, ovcí a koz – rovněž podkožní implantáty/ a 

tažných ptáků /kroužkování/.  
 

Identifikace věcí je prováděna na základě zkoumání stop, např. mechanoskopických, 

balistických, trasologických aj. Lze dospět při kriminalistickém či soudně-lékařském 

zjišťování totožnosti jednak k určení skupinové příslušnosti (nedovršená identifikace/, 

jednak k individuální identifikaci /zjištění totožnosti konkrétního objektu/. Příklady: 

Skupinová příslušnost v krevním systému AB0 a ve slinách vyučovatelů – sekretorů 

této substance – skupina A, B, AB a 0 /nula/, a individuální identifikace osoby dle 

otisků prstů-markantů papilárních linií, genetické analýzy DNA, individuální 

identifikace zbraně podle znaků na vystřelené nábojnici či střele (mikro-reliéf objektu/.  
 

Jsou několikeré druhy kriminalisticko-identifikačního zkoumání, např. na bázi 

srovnávacího zobrazení – bodování – položení vedle sebe s popisem znaků 

v daktyloskopické identifikaci; překrytí zobrazení – jedno je zhotoveno na průhledném 

papíru (trasologická stopa obuvi a konkrétní otisk(; spojení zobrazení – jedno zobrazení 

tvoří přirozené pokračování druhého – v balistické identifikaci, za použití komparačního 

/srovnávacího/ mikroskopu – při současném zachycení ve fotografické dokumentaci 

digitální video-superprojektce – promítnutí lebky do fotografie. Geometrické měření – 

provádí se např. v soudním písmo-znaleckém zkoumání podpisu.  

 

 

3) KRIMINALISTICKÁ TECHNIKA 
 

Kriminalistická technika je součástí předmětu kriminalistika. Zabývá se druhy 

materiálních kriminalistických stop, metodami vyhledávání a zajišťování 

kriminalistických stop a jejich kriminalisticko-technických metod, např. zkoumání 

mechanizmu vzniku a zániku kriminalisticko-technických stop, zkoumání ručního a 

strojového písma, metody kriminalistické balistiky aj. 

 

Některých metod jených vědních oborů využívá kriminalistika pro své potřeby, např. 

kriminalistická antropologie a antropometrie. Kriminalistická technika pracuje 
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s různými nástroji, postupy a technickými zařízeními, materiály a přístroji jiných 

přírodovědeckých, bio-medicinských a technických oborů. Různá technická zařízení, 

způsoby a pravidla jejich použití jsou spolehlivými kriminalistickými prostředky. Jsou 

to např. mikroskopy /stereo-mikroskopy, biologické mikroskopy/, měřicí a fotografické 

přístroje, detektory kovů. Provádíme zde kriminalisticko-technické postupy, což je 

způsob kriminalistické činnosti při vyhledání, zajišťování, zkoumání, hodnocení a 

využití důkazů, i při prevenci trestné činnosti.  
 

Tímto využitím jsou prameny důkazů, pokud byla při tomto postupu, tj. v průběhu 

jejich použití, dodržena ustanovení platného řádu. K tomu je potřebné znát optické 

metody – lupy /kriminalistické velké lupy/ a zmíněné mikroskopy, dosahující 

mnohonásobných zvětšení: 20x – 1000x až 1,000.000x i vícekrát /elektronové 

mikroskopy/. Tak se analyzují např. otisky razítek, pečetí, texty ručního a strojového 

písma, prachové částice jemných zemin, kontury stop nástrojů na povrchu kovů, 

vystřelené nábojnice i střely, z biologických objektů pak krev, sperma, sekrety a 

výměšky, vlasy, chlupy, zbytky tkání lidských, zvířecích, rostlinných a mikrobiálních 

/=bakterie-bacily, viry a kolonie kvasinek a plísní-hub aj./.  
 

K optickým metodám patří i neviditelné RTG-záření /RÖNTGEN, jeho objevitel/ RTG 

přístroje prozařují obaly, listovní zásilky, kufry a cestovní kabely, zviditelňují jejich 

obsah na monitorech, např. pašované umělecký předměty, provážené zbraně i střelivo 

aj. Z chemických metod a prostředků to jsou kapkové a skumavkové reakce, titrační a 

vážkové reakce, pracující s malým množstvím analyzovaného vzorku, např. barev, 

benzinů, olejů. Z fyzikálních a fyzikálněchemických metod a prostředků jsou to dnes 

nejužívanější: chromatografie plynová, tenko-vrstvá a kapalinová, elektroforéza a 

imuno - elektroforéza (elektrochemické metody( pro analýzu biologických (tělních/ 

tekutin a dalších biologických aj. materiálů. 

 

 

4)   DAKTYLOSKOPIE  
– vědní obor, zkoumající v oboru kriminalistické techniky obrazce papilárních linií na 

prstech rukou /i na dlaních/, prstech nohou /i na chodidlech/, též i rtů člověka 

/cheiloskopie/. Vytvářejí se daktyloskopické stopy, tj. otisky a vtisky zejména prstů na 

různých materiálech. Uvedené otisky mají svou jedinečnost, určující individuální 

identifikaci člověka.  
 

Otisky prstů – jejich stopy – lze zajistit in natura /přírodně/, včetně nosiče /listinné, 

papírové materiály/, nebo pomocí daktyloskopické folie možno snímat otisky prstů 

z povrchů různých materiálů. 
 

Daktyloskopické markanty – to jsou tedy individuální identifikační znaky papilárních 

linií, hlavně: počátek a ukončení, vidlice /dvojitá a trojitá/, očko, háček, zkřížení a 

můstek. Dnes již probíhá klasifikace a kódování jednotlivých otisků automaticky 

v systémech AFIS (Automated Fingerprint Identification Systém/ - pracuje v KÚP, 

EURODAC, umožňující propojení ve státech EU, aj. Metodou /takřka/ individuální 

identifikace je rovněž portrétní identifikace osob podle jejích vnějších znaků. Byla 

založena – jako nejstarší identifikační metoda – již v 1879 Alfonsem BERTILLONEM 

ve Francii. Metoda registruje 11 různých tělesných rozměrů člověka. Jsou to např. 

tělesná výška, hmotnost /váha/ a další. Všechny míry jsou zachyceny na jedné kartě. Na 

základě výšky a hmotnosti člověka lze popsat i jeho postavu, obličej, tvar hlavy /one  

face-ánfas- pohled zpředu, a profil – pohled ze strany/ aj.  
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Jsou stanoveny typy postavy, hrudníku, obličeje, čela, nadočnicových oblouků, očí, 

nosu a uší, rty, brada, ruce a nohy /genua valga-abnormální zakřivení dolních končetin 

do „X“ – vbočení kolen; genua vara-abnormální zakřivení dolních končetin do „Ó“ – 

vybočení kolen/; způsob držení těla, vlastní chůze, znalost řečí, zvláštní znamení, 

tetování /tetováž – vpichování barvy do kůže, vytváření obrazců, písmen a číslic, pro 

ozdobu nebo k označení/, mateřská znaménka – névy/“ohně“ – místní vývojové 

anomálie kůže z mezaninových pigmentových buněk/, bradavice a jizvy způsobené 

zraněním, např. popálením, opařením, zhmožděním, hlubokým pořezáním aj. Dále je to 

tvar úst – rtů. Jsou to i typy vousů. Nemají však většího významu co se týče 

identifikace, neboť je možno je pozměňovat, různě sestřihovat a přibarvovat či 

nalepovat. 
 

Pro barvu vousů a vlasů se používá barevná vzorkovnice z přirozených /přírodních, tj. 

pravých/ vlasů. Nedostatek vlasů je možno nahrazovat různě zbarvenými parukami 

nebo příčesky /“tupé“/. Kriminalistický portrét osoby lez vystihnout popisem a 

obrazovým záznamem, fotomontáží, metodou skládaného portrétu, např. soupravou 

IDENTIKIT či využitím systému PORIDOS – PORtrétní IDentifikace OSob, nebo i za 

použití další výpočetní techniky. Osobu lze identifikovat i podle srovnávaných 

fotografií. Lze provádět i identifikaci mrtvol, a to vždy po úpravě vsedě. Fotografují se 

tak, že osa objektivu je v úrovni očí /které je jim nutno otevřít/. Tyto fotografie slouží 

identifikaci mrtvoly neznámé totožnosti formou rekognice.  

 

Kriminalistická biologie – je to významný samostatný oddíl kriminalistické techniky, 

využívá aplikovaně poznatky obecné biologie. Má vztah k soudnímu lékařství /forenzní 

medicíně/. Pracuje s biologickými materiály lidského, zvířecího a rostlinného i 

mikrobiálního původu /např. synantropní bakterie, plísně, houby, paraziti/. 

 

Za dobu vzniku kriminalistické biologie vyhledávají, zajišťují, zasílají, zkoumají a 

vyhodnocují biologické materiály, které mohou být i zájmem soudní stomatologie, 

toxikologie, antropologie a jiných bio-medicinských věd. Dle základního dělení 

biologického materiálu se jedná o krev /plazma, sérum/ míza /lymfa/, ejakulát /sperma, 

seminární plazma/, mateřské mléko + jeho předstupeň – Colostrum, mlezivo, 

mozkomíšní mok /CSF – Cerebro Spinal Fluid/, nitrokloubní tekutina /synovia/, sliny, 

slzy, pot plodová voda, moč, vlasy a chlupy /+ obočí a řasy/, sliznice a sekrety /poševní, 

nosní i ušní/, tekutina sklivce očního, smolka /mekonium/; zuby, kostrové nálezy – kosti 

a jejich části, zvířecí materiály a rostlinné, mikrobiální a jiné, např. lejno atd.  
 

Krev se může vyskytovat jako louže /kaluže/, stružky, šmouhy, stříkance a kapky. 

Biologické stopy je nutno někdy pečlivě vyhledávat, nebojsou některé latentní /skryté, 

neviditelné/. Zajišťování biologických stop se děje podle běžných zásad, platných pro 

zajišťování kriminalisticko-technických stop obecně. Jejich zasílání do laboratoře se 

děje po jejich odběru sterilním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně, poškození a 

znehodnocení.  
 

Zkoumání biologických stop vede k individuální identifikaci biologického jedince. Děje 

se tak ve 4 návazných krocích a to postupně: 1. Orientační zkoušky; 2. Specifické 

zkoušky; 3. Rozlišovací zkoušky – zda jde o lidský či zvířecí materiál; 4. Určovací – 

skupinová příslušnost /skupinová vlastnost/, individuální identifikace. Př. Krev – ad 1.Je 

to krev – lidská nebo zvířecí?; ad 2. Je to lidská krev /dospělého muže, ženy/, /krev 

starší či čerstvá?, krev dítěte, fétu /embrya/, placentární, pupečníková krev, krev 

menstruační; 3. Je to zvířecí krev – kterého zvířete – co se týče druhu; ad 4. Je to lidská 
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krev skupin A, B, AB, 0, Rh. plus, Rh minus, DNA – fingerprinting – genetický profil 

DNA. 
 

Kriminalistická antropologie – součást kriminalistické biologie. Zkoumá a posuzuje 

kosti a kostrové nálezy s cílem identifikace osoby, zda jde o jednu a tutéž osobu.  
 

Kriminalistická /forenzní/ entomologie – zkoumá působení hmyzu – všech jeho 

životních vývojových stádií na lidské mrtvole.  
 

Forenzní odontologie – zabývá se zubním aparátem člověka /kriminalistická 

stomatologie/. U mrtvol lze provést ztotožnění dle: 1. Umístění zubů, 2. jejich plomb, 

výplní, implantátů, s pohřešovanou osobou. Stomatologické kartotéky – záznamy v nich 

rentgenové snímky zaživa pořízené, jsou pro komparaci /porovnání/ plnohodnotným 

materiálem.  
 

Kriminalistická grafologie – zkoumání ručního písma /soudní písmoznalectví/. Ruční 

písmo – slouží ke slovnímu vyjádření a grafickému zachycení myšlenek. Toto 

kriminalistické zkoumání vede k identifikaci pisatele. Rukopis – je to grafická stránka 

písemného projevu.  
 

Hlavní typy ručního písma – písmo hůlkové, kurzovní a perličkové. Je vytvářen 

dynamický stereotyp psaní u každého lidského individua, již od 13 let věku. 

Identifikace osoby dle jejího rukopisu /písemného projevu/ se zkoumá i z aspektu 

jazykového vyjadřování, tedy jako autora, nikoliv jen pisatele. K analýze ručního písma 

jsou nutné i srovnávací materiály, tj. veškeré písemnosti, obsahující písemný projev 

známého pisatel. Existují a užívají se zde metody analytické, srovnávací a 

gravimetrické, i jejich kombinace. Je tak možné provést individuální identifikaci autora. 
 

Identifikace psacích strojů Každý psací stroj má své technické parametry, grafické 

znaky strojového písma. Psací stroje lze rozdělit pro určení skupinové konstrukce 

psacího mechanizmu. Na základě uvedených znaků lze tedy určit druh, značku a model 

psacího stroje. Posléze pak poškození jak kláves písmen, tak i části mechanizmu 

psacího stroje v procesu jeho opotřebování při psaní, určuje proces zkoumání 

strojopisných textů, což poslouží k individuální identifikaci psacího stroje. 

 

 

5) KRIMINALISTICKÁ AUDIO EXPERTÍZA 
 

Kriminalistická audio expertíza /fonoskopie/  je založena na analýze lidského hlasu, což 

je člověkem artikulovaný zvuk, který slouží ke vzájemného dorozumívání mezi 

lidskými jedinci za účelem sdělování myšlenek a informací. Je to specifická 

kriminalisticko-technická metoda, zjišťující identitu mluvící osoby a nahrávacích 

zařízení. Je to možné určení skupinové příslušnosti a individuální identifikace. Týká se 

to hlavně anonymních telefonátů.  
 

 

 

6) KRIMINALISTICKÁ ODOROLOGIE 
Je to specifická metoda, využívající schopnosti uvolňovat z materiálních nosičů 

molekuly či atomy, které tyto materiály či látky, vzhledem k jejich chemickému složení, 

charakterizují. Lidé, jakož i řada druhů zvířat, mají více či méně vyvinuté čichové 

ústrojí, zachycují odpařující se látky, vytvářející specifické pachy /což jsou jednak vůně, 

jednak zápachy/.  
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Pachy jsou plynné látky, které vyvolávají v určité koncentraci čichové vjemy. Pro 

kriminalistickou odorologii je významný zejména pach člověka, pachové látky drog a 

výbušnin, vězeňský a kasárenský /vojenský/ i dílenský a garážní pach obecně.  
 

Člověk převážně vylučuje potem a dechem /i močí/ do okolního prostředí řadu určitých 

metabolických látek, které jsou podstatou tělesného pachu. Věda o pachu se nazývá 

odorologie. Olfaktorika je pak způsob identifikace pachu.  
 

Polutant – to je cizí látka, obsažená ve vzduchu, vyvolávající v určité koncentraci 

čichový vjem člověka či zvířete, nebo odezvu analytického přístroje – plynového 

chromatografu. Kriminalistická odorologie je tedy odvětvím kriminalistické techniky. 

Jeho předmětem je studium vzniku, významu a vlastností tělesného pachu, rozvoj metod 

zajišťování pachových stop a jejich kriminalisticko-tehcnického zkoumání.  
 

Kriminalistická odorologická stopa obsahuje informace, zakódované ve složení 

pachových látek, které jsou v něm obsaženy. /Existuje i další významný obor – 

voňavkářská a kosmetologická odorologie, významná i pro využití v kriminalistické 

odorologii/. 
 

Metoda pachových konzerv. Pachová konzerva je sklenice speciálního chemického 

nádobí se zábrusem, tj. zabroušeným víkem, obsahující sterilní tkaninu typu ARATEX, 

jenž je nasáta odebraným vzorkem pachu člověka. Sklenice je označena štítkem 

s popisem sejmutí a jeho datem. Speciální služební pes, který nasál pach sledovaného 

člověka, provádí pachovou zkoušku opakovaným porovnáním meze 7 různými 

pachovými konzervami – seřazenými v řadě za sebou s většími odstupy ve speciální 

místnosti – laboratoři – a zalehnutím označí shodnou pachovou stopu.  
 

Laboratorní metodou pro identifikační odorologické zkoumání je plynová 

chromatografie, jejíž citlivost je jednou z nejvyšších z instrumentálně-analytických 

metod. Na grafickém záznamu – chromatogramu /milimetrový papír/ se jeví 

automaticky zaznamenané analyzované těkavé látky i v kvantitativním zastoupení ve 

formě různě vysokých piků /angl. peak – hrot/. Na poli individuální identifikace lze 

dosáhnout nejpodrobnějších výsledků spojením metod plynové chromatografie 

s hmotnostní spektrometrií /gas chromatography + mass spektrometry/. Dále zde lze 

využívat např. zařízení CONDOR /CONtraband Detest-OR/, pro zachycení skrytých 

drog a výbušnin.  
 

Kriminalistická mechanoskopie – je to oddíl kriminalistické techniky, zabývající se 

problematikou vzniku, trvání a zániku stop, které byly vytvořeny různými nástroji. 

Nástrojem je každý předmět k překonání nejsložitějších překážek. Mechanoskopické 

stopy jsou statické /vtisky/ a dynamické /rýhy, sešinuté stopy/ rýhy tvoří celou soustavu, 

a zhmožděné. Mechanoskopické stopy se fotografují a takto dokumentují. Nástroje se 

zajišťují, rovněž tak zámky, cylindrické vložky, kování a plomby /mechanické, 

plechové, z plastických hmot a z olova/. Nejpřínosnější je zkoumání stop elektron-

optickými metodami, např. elektronovým skanovacím /=řádkovacím/ mikroskopem, 

dosahujícím až 1,000.000ového zvětšení. 

 

Individuální identifikace nástrojů dle zanechaných stop z místa činu se provádí dle 

specifických identifikačních znaků, které jsou vlastní jedinému nástroji. Nástroje mohou 

být jedno-, dvou- a více břité /rašple, pilníky/, řezné /pily/, šroubovité /vrtáky/ aj. 
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Zámky a jejich mechanoskopické zkoumání je časté, podle použití to jsou stavební – 

obyčejné, dozické, vložkové – patentní, bezpečnostní; podle způsobu připevnění to jsou 

zapuštěné, zadlabací a vrchní, podle způsobu zakování /levé a pravé/ a podle způsobu 

využití /vratové, dveřní, mřížové/. Další druhy a typy zámků jsou visací, nábytkové, 

auto zámky, speciální zámky pokladen, pancéřových skříní, trezorů aj. 

Mechanoskopicky lze zkoumat kromě již zmíněných plomb i pečetě – vtisk pečetidla 

poštovních či bankovních aj. zásilek, cenin a dopisů, porušená či rozbitá tabulová skla 

oken a výkladních skříní aj. 

 

 

7) KRIMINALISTICKÁ TRASOLOGIE 
Trasologie je obor kriminalistické techniky, který se zabývá vyhledáváním, 

zajišťováním a zkoumáním stop nohou, obuvi, dopravních prostředků a dalších objektů 

podobného druhu. Příznačnými objekty jsou stopy bosých a obutých nohou, lidské 

bipedální lokomoce /“dvounohý pohyb“/ v terénu aj. Trasologické stopy jsou plošné a 

objemové, navrstvené a odvrstvené, viditelné a neviditelné /latentní – skryté/. 

Zajišťování plošných stop se děje fotografováním, sejmutím na daktyloskopickou folii – 

z hladkého povrchu – papír, sklo, dlaždičky, linoleum, nábytek. Objemové stopy – jsou 

rovněž fotografovány, ale i odlévány, a to pomocí alabastrové sochařské sádry či umělé 

hmoty LUKOPRÉN N 1522 nebo dentální hmoty DENTAKRYL či DENTAFLEX atd. 
 
 

 

8) KRIMINALISTICKÉ MIKROSKOPY  
– jsou nepatrných rozměrů. Pro účely vyhledávání či fixace nebo zajišťování či 

zkoumání a vyhodnocování vyžadují použití současných špičkových metod a 

prostředků. Z kriminalistických mikroskop jsou asi nejvíce frekventovány biologické 

materiály. Dalším zájmem oboru mikroskop jsou zeminy, omítky, maltoviny – jsou 

nehomogenní, pak mouka, cukr, sůl aj. jsou homogenní; nátěrové hmoty, textilní vlákna 

apod. Analyzují se mj. skanovací elektronovou mikroskopií ve spojení s mikrosondou 

/mikro-analyzátorem/, rentgenovou /RTG/ fluorescenční spektro-fotometrií a RTG-

difrakční analýzou i metodami plynové a kamapilové chromatografie.  
 
 

 

9) KRIMINALISTICKO-TECHNICKÉ ZKOUMÁNÍ 

DOKLADŮ A PÍSEMNOSTÍ /GRAFICKÁ DIAGNOSTIKA/ 

Písemnosti – to jsou listiny důležitého obsahu, třeba doklady – listiny, které mají vztah 

k totožnosti konkrétní osobnosti; ceniny – např. cenné papíry, losy, poukázky, šeky, 

kolky a poštovní známky. Platidla – to jsou platné mince a platné bankovky. Psací 

potřeby – např. tužky, propisky, rollery s gelovou náplní, fixy – silpeny, zvýrazňovače, 

plnicí pera – jejich inkousty atd. Kriminalisticko-technické zkoumání se zde zabývá 

padělanými /falešnými/ a pozměněnými listinami; ceninami, platidly a cestovními 

doklady /pasy/. 

 

 

 

10) KRIMINALISTICKÁ BALISTIKA  
– zabývá se zkoumáním zbraní a střeliva i vedlejších produktů střel. Zkoumá objekty se 

stopami zásahu nebo účinku střel. Pojednává o vnitřní, přechodové a vnější balistice, i 
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balistice terminální, která se zabývá zkoumáním pohybu a účinku v cíli; balistika ranivá 

je speciálním odvětvím balistiky terminální. Jsou zde i určité rozdíly ve srovnání 

s vojenskou balistikou, jejímž úkolem je destrukce daného cíle, a s mysliveckou 

balistikou.  
 

Kriminalistická balistika má za cíl určit skupinovou příslušnosti a provést individuální 

identifikaci zbraně, objasnit příčiny a podmínky, za nichž došlo k výstřelu a poškození 

objektu střelbou. Jedná se především o ruční palné zbraně všech druhů a typů. Úkolem 

kriminalistické balistiky je identifikovat použitou zbraň a určit stanoviště střelce. 

 

 

11) KRIMINALISTICKÁ CHEMIE,  
rovněž jako součást kriminalistické techniky, aplikuje poznatky chemie pro potřeby 

kriminalistiky. Zabývá se mj. zjišťováním technických příčin požárů, hořením 

samovznětlivých látek, např. stohů slámy a uhelných prachů. Analyzuje i nátěrové 

hmoty, odprýsknuté laky z karosérií motorových vozidle. Provádí rozbory pohonných 

hmot, vzorků krve, moči a tkání z pitevních materiálů lidského těla z ústavů a oddělení 

soudního lékařství. Dále se zabývá toxikologickými analýzami léčiv a drog, 

kosmetických výrobků aj. 

 

 

 

12) KRIMINALISTICKÁ PYROTECHNIKA,  

významné odvětví kriminalistické techniky, zabývající se výbušinami. Ty po výbuchu 

zanechávají pyrotechnické stopy. Výbuch je děj, při kterém dochází k náhlému uvolnění 

energie, a je doprovázen zvukovým, tepelným a světelným efektem. Výbuchy 

zanechávají pyrotechnické stopy, vytvořené fragmenty výbušného systému a zbytky 

výbušných látek – povýbuchové zplodiny, které se rozptýlí výbuchem do okolí. 

Výbušniny jsou výbušné látky, které se dělí na střeliviny, trhaviny, třaskaviny a 

pyrotechnické slože. 

 

Střeliviny jsou prachové náplně do nejrůznějších druhů nábojů. Černý střelný prach – je 

to již mnoho set let známá střelivina, která explozivně hoří. Je to směs dřevěného uhlí, 

síry a dusičnanů. Bezdýmný střelný prach – rovněž již dlouhodobě známy střelný prach 

– nitroglycerinový a nitrocelulózový, je do nejrůznějších druhů nábojů. Trhaviny – 

vojenské /TNT – trinitrotoluol, DNT – dinitrotoluol, PENTRIT aj./, průmyslové /např. 

Permonex aj./, plastické /např. SEMTEX, česká světoznámá trhavina, zneužívaná 

mezinárodními teroristy/. Tyto všechny výbušné systémy kriminalistické pyrotechniky 

jsou vyhledávány různými detektory a cvičenými psy.  

 

Pyrotechnické stopy – jsou to objekty související s výbuchem. Třaskaviny – citlivé 

výbušniny, fungují jako iniciátory: roznětky, rozbušky aj. Chemicky to jsou azid 

olovnatý, trinitrorezorcinát olovnatý, fulminát rtuťnatý aj. Při ohledání míst, kde došlo 

k výbuch, se objevují povýbuchové zplodiny, tj. nezreagované části výbušiny, různá 

očazení apod. Povýbuchové zbytky – fragmenty elektrických vodičů, elektrických 

kontaktů a obalů nálože a další. Pro kriminalistickou pyrotechnikou analýzu se 

provádějí stěry z povýbuchových zplodin a analyzují se moderními metodami 

chromatografickými – plynová a tenko vrstvá, a metodami rentgenové fluorescenční 

spektrometrie, skanovací elektronové mikroskopie spolu s hmotnostní spektrometrií.  
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13) KRIMINALISTICKÁ ELEKTROTECHNIKA  
– je to významné odvětví kriminalistiky, které se zabývá poruchami silnoproudých a 

slaboproudých elektrotechnických zařízení. Jde o rozvodné sítě, havárie elektráren, ale i 

domácích elektrospotřebičů, přičemž může vzniknout požár, úrazy a výbuchy. Jsou 

podávány expertízy z kriminalistické elektrotechniky, např. z poruch elektrických 

přístrojů a elektrické instalace, elektrických topidel a elektrického osvětlení: veřejné el. 

osvětlení – halogenové výbojky, chodbové zářivky, bytové žárovky, automobilové 

reflektory /svítila žárovka v době srážky vozidel či při nárazu do stromu, nebo ne?/, atd.  

 

 

14) KRIMINALISTICKÁ DEFEKTOSKOPIE  
– oddíl kriminalistické techniky, zkoumající místo, rozsah, příčiny a průběh poškození 

kovových a nekovových materiálů, předmětů, částí strojů, zařízení, jejich vlastností a 

funkce. Části automobilů /při vyšetřování dopravních metod/ a části strojů /při 

vyšetřování průmyslových havárií/ a pneumatiky jsou nejčastějším objektem 

kriminalistické defektoskopie. Využívá se např. metoda, zvaná ultrazvukové 

defektoskope, prověřující kvalitu svarů, tloušťky předmětů aj. 

 

 

15) KRIMINALISTICKÁ METALOGRAFIE  
– analyzuje vnitřní strukturu kovů. Metalografické zkoumání mikrostruktury materiálu 

se realizuje na vybroušené a vyleštěné ploše za pomoci speciálního metolografického 

mikroskopu. Př. Zkoumání příčiny havárie způsobené lomem exponované strojní 

součásti, za přetížení jednorázovým silovým lomem nebo únavou materiálu – vzniká 

únavový lom, a to dynamickým namáháním.  

 

 

16) KRIMINALISTICKO-TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
 – je vědním oborem kriminalistické techniky. Zkoumá zákonitosti dokumentování 

kriminalisticky relevantních událostí a vypracování metod a prostředků pro 

kriminalistickou praktickou činnost. Tato dokumentace je komplexním materiálem o 

fixaci, průběhu a výsledcích všech použitých kriminalistických metod v tom kterém 

konkrétním případě, za použití těchto forem kriminalistické dokumentace: Protokol, 

fotografická a typografická dokumentace, videodokumentace, filmový a magnetofonový 

záznam, zajištění věci in natura, soudně-znalecký posudek a speciální způsoby fixace . 
 

Základní formou kriminalisticko-technické dokumentace na prvním místě důležitosti je 

veden protokol, mající 3 části: úvodní, popisná a závěrečná. Dokumentační fotografie se 

realizuje v následných druzích: orientační fotografie, celková situační, polodetailní 

fotografie, celkové přehledná fotografie, panoramatická, lineární panoramatická a 

kruhové panoramatická fotografie, fotografie s přiloženým měřítekem, makro- a 

mikrofotografie, fotografie mrtvol a živých osob, náčrtek a plánek. Dokument místa 

události /DMU/ - je to nová a rovněž úspěšně využívaná metoda v kriminalistické praxi.  

Kriminalistická taktika 

 

 

17) KRIMINALISTICKÁ TAKTIKA 
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je systém metod, postupů a doporučení, vyplývající při objasňování zvláštností a 

zákonitostí procesu poznání při odhalování vyšetřování a prevenci trestné činnosti. 

Základní metody kriminalistické taktiky jsou zejména: Operativně-pátrací činnosti, 

kriminalistické verze, ohledání, spolupráce s příslušnými soudními znalci, zadržení, 

výslech, konfrontace, prohlídka na místě, rekognice /rekognoskace/, rekonstrukce a 

vyšetřovací pokus. 
 

Kriminalistická taktika má vztah i k jiným vědním oborům, tj. soudnímu lékařství, 

soudní psychologie, soudní psychiatrie, soudní alkohologie a soudní sexuologie /= 

sexologie/. Operativně pátrací činnost – pronikání latentním /utajovaným/ způsobem do 

kriminálního porostředí. Kriminalistická verze – myšlenkové modely vytvořené dle 

zkoumaných událostí k předcházení, odhalování a objasňování trestné činnosti. 

Ohledání – samostatná specifická kriminalisticko-taktická metoda, založená na 

bezprostředním pozorování, zkoumající, hodnotící a pochycující materiální situaci za 

účelem jejího poznání a získání důkazů, jakož i dalších informací, důležitých pro trestní 

řízení.  

 

 

18) OHLEDÁNÍ 
Z druhů ohledání je nutno jmenovat alespoň: ohledání místa činu, mimořádné události, 

mrtvoly člověka či i zvířete a místa jejich nálezu, stop a dokumentů, i ohledání těla živé 

osoby: s pořízením soudně-znaleckého posudku. Ohledání místa činu i psovodem se 

služebním psem. O použití služebního psa, jeho průběhu, podmínkách nasazení a 

výsledku je nutno sepsat protokol.  
 

Po příchodu pracovníka kriminální policie na místo činu je nutno po seznámení se se 

situací položit si 7 základních kriminalistických otázek: co, kdo, kde, jak, čím a proč? 

Kriminalistická expertíza – je samotnou metodou kriminalisticko-taktické činnosti 

směřující k odhalení, zjištění a objasnění kriminalisticky relevantních skutečností, pro 

účely dokazování v trestním řízení, při použití vysoce odborných znalostí a specifických 

metod práce z různých oblastí vědy a techniky, umění a řemesel. 
 

Na rozdíl od kriminalistické expertízy existuje odborné vyjádření, což je zejména 

lékařská zpráva, např. o zranění poškozeného, protokol o lékařském vyšetření ke 

zkoušce na alkohol v krvi aj. Znalecký posudek je zvláštním samostatným druhem 

důkazu, který však nemá ve vztahu k ostatním druhům důkazů z hlediska důkazní 

hodnoty významnější postavení. Účelem znaleckého posudku je objasnění skutkových 

okolností na základně odborných znalostí v příslušném oboru. 

 

 

19) ZADRŽENÍ. 
 V kriminalistice pod pojmeme zadržení rozumíme opatření, kterým se realizuje 

oprávněné omezení osobní svobody člověka. Zadržení osoby má svůj vlastní taktický 

postup, aby bylo dosaženo jeho úspěšnosti. O zadržení je vedena dokumentace na 

tiskopisu protokolu, obsahujícím j. místo, datum a přesný čas zadržení, osobní údaje o 

zadržené osobě a důvody jejího zadržení, uvedené v podrobnější dokumentaci. 

 

 

20) VÝSLECH.  
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Tento výslech je specifická metoda kriminalistické praktické činnosti, kterou se 

získávají informace o událostech trestných činů či jiných kriminalisticky relevantních 

skutečnostech, zafixovaných ve vědomí člověka. Výslech má svou vlastní 

kriminalistickou taktiku, což je aktivní tvůrčí proces skládající se z myšlenkových 

operací vyslýchajícího. Výslech je dokumentován je nejdůležitějším prostředkem 

k objektivnímu zachycení informací na hmotném nosiči, k trvalému uchování pro 

jednotlivá stadia trestního řízení, i jako celku. 

 

 

21) KONFRONTACE. 
 Konfrontace je samostatný kriminalistický vyšetřovací úkon, který spočívá v postavení 

dvou již dříve vyslechnutých osob tváří v tvář. Může být provedena tehdy, jestliže 

výpověď obviněného nesouhlasí v závažných okolnostech s výpovědí svědka nebo 

spoluobviněného, či jestliže výpověď svědka nesouhlasí při závažných okolnostech 

s výpovědí obviněného nebo jiného svědka. Konfrontace je důsledně dokumentována, 

protokol je vždy doslovně a systematicky sepsán v přímé řeči, či zaznamenán na 

zvukový nosič či videokazetu pro opakované využití. Kriminalistická konfrontace má 

velmi významný psychologický dopad. 

 

 

22) PROHLÍDKA NA MÍSTĚ. 
Je to specifická metoda kriminalistické praktické činnosti, která spočívá v prvotním 

vytipování a následném prověření míst a objektů policejními orgány, přičemž jde o 

nalezení a zajištění osob, zvířat nebo věcí důležitých pro trestní řízení, nebo pro plnění 

dalších úkolů Policie České republiky. Cílem prohlídky je objektivně zjistit tu 

skutečnost, zda se osoby, zvířata nebo věci nacházejí či nenacházejí na daném místě či 

ve vytipovaném prostoru objektu. Kriminalistická prohlídka je podle charakteru objektu 

zejména osobní či domovní, dále pak dopravních prostředků, pozemků a jiných prostor 

veřejnosti nepřístupných či volně přístupných.  
 

Kriminalistická prohlídka je podle charakteru objektu zejména osobní či domovní, dále 

pak dopravních prostředků, pozemků a jiných prostor veřejnosti nepřístupných či volně 

přístupných. Kriminalisticko-taktické provedení prohlídky vychází z plánu konkrétní 

prohlídky mající přípravné, přehledné, detailní a závěrečné stadium, při uplatnění 

taktických zásad, zejména pozorování osoby, u níž se koná prohlídka, a utajení 

skutečností, zajištěných při prohlídce. Pořizuje se též dokumentace průběhu a výsledků 

prohlídky a jejich vyhodnocení. 

 

 

23)  KRIMINALISTICKÁ PROVĚRKA NA MÍSTĚ. 
 Již dříve vyslechnutá osoba dobrovolně ukáže na určitém místě objekty mající vztah 

k vyšetřované události, popíše tyto vzájemné souvztažnosti a spojitosti, a umožní tím 

doplnit a upřesnit údaje, důležité pro trestní řízení. Provedení prověrky závisí na 

charakteru místa, kde na konkrétní vyšetřovací situaci a na procesním postavení osoby, 

jejíž výpověď se prověřuje, velmi záleží. Uvedené osoba je vyzvána kriminalistou, aby 

demonstrovala činnost o které vypovídala na místě, označila objekty, o kterých původně 

vypovídala, a detailně vysvětlila jejich úlohu v objasňovaném případu. Prověřuje se 

rovněž dokumentace a provádí se hodnocení této prověrky. 
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24) KRIMINALISTICKÁ REKOGNICE.  
Je to samostatná metoda kriminalisticko-taktické činnosti, spočívající v identifikaci 

určité osoby nebo věci znovupoznáním poznávající osobou. Jde o to, aby podezřel, 

obviněný či i svědek znovu poznal osobu nebo věc a určil tím jejich totožnost. 

Rekognice má své objekty, subjekty a druhy. 
 

Objektem rekognice je osoba, zvíře i věc. Subjektem rekonglice je „poznávající osoba“, 

či „poznávací svědek“. Druhy rekognice. Podle nejobecnějšího dělení to jsou: objekty, 

osoby zadržené, podezřelé, obviněné a další, a rekognice věcí i zvířat /živých, mrtvých 

– zvířecích zbytků/. Kriminalisticko-taktické provedení rekognice spočívá na několika 

pravidlech: např. Ztotožňovaný objekt – je nutno předvádět ztotožňovaný objekt ve 

skupině nejméně dalších tří přivzatých objektů: zvláštnosti skryté rekognice – o jejím 

konání vědí všichni účastníci náležitě poučení, ale ztotožňující osoba není v téže 

místnosti jako osoba, která má být znovu poznána, a tuto skupinu pozoruje 

prostřednictvím jednocestného průhledného zrcadla, i zvukově izolovaného. Dalšími 

zvláštnostmi rekognice osob může být rekognice podle fotografie, rovněž tak i mrtvol 

podle fotografií, i zvířat nebo věcí, objektů movitých i nemovitých aj. I zde se pořizuje 

dokumentace o průběhu rekognice a jeho výsledcích, zaznamenávají se do protokolu o 

rekognice a vyhodnocují se.  

 

 

25) VYŠETŘOVACÍ POKUS.  
Tento vyšetřovací experiment /pokus/ je v podstatě významnou kriminalisticko-

taktickou metodou, umožňující poznat zákonitosti, které existovaly v době zkoumané 

události, jenž je předmětem dokazování, a tak poznat skutkové okolnosti této události. 

Spočívá v provedení pokusů o zkoumání faktů v uměle vytvořených nebo systematicky 

měněných podmínkách. Cílem vyšetřovacího experimentu je zjistit, prověřit či upřesnit 

jisté okolnosti pro trestní řízení důležité. Při hodnocení je důležité zabývat se především 

hodnověrností vyšetřovacího pokusu. Mohou být i výsledky nehodnověrné, k čemuž u 

experimentu může docházet. 

 

 

26) KRIMINALISTICKÁ REKONSTRUKCE 
 je specifická kriminalisticko-taktická metoda spočívající mj. v obnovení 

kriminalisticky významných hmotných objektů, situací a skutkových okolností. 

Podstatou rekonstrukce je znovuvytvoření skutkových okolností původního stavu 

situace místa činu nebo jednotlivých objektů, s cílem získání taktické nebo důkazní 

informace. Dokumentace rekonstrukce trestného činu je ve svých výsledcích /rovněž 

jako výsledky jiných vyšetřovacích úkonů/ realizována ve formě protokolu, tedy 

v základním procesním dokumentu. Výsledky rekonstrukce trestného činu jsou 

důkazními fakty. 

 

 

27) KRIMINALISTICKÁ METODIKA 
Je to zvláštní část kriminalistiky, nazývaná též metodika vyšetřování jednotlivých druhů 

trestných činů. Je to např. metodika vyšetřování: vražd, sexuálních trestných činů, 

loupeží, krádeží, hospodářské kriminality, organizované kriminality, dopravních metod, 

požárů, výbuchů a havárií, silničních dopravních metod aj. Takřka všechny jmenované 

metodiky mají jedno společné, a to pro tu kterou metodiku, např. typické stopy, typické 
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vyšetřovací situace, zvláštnosti předmětů a podnětů vyšetřování, zvláštnosti počátečních 

úkonů a zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a do kriminalistické prevence, 

jenž má někdy rovně své zvláštnosti. 
 

Metodika vyšetřování vražd. 

 Způsoby páchání vražd – jsou to jednak připravované vraždy, jednak vraždy bez 

přípravy. Vraždy – dle mechanizmu usmrcení se uplatňují fyzikální faktory – 

mechanické, a to rány bodné, řezné, střelné a udušení /oběšení, uškrcení, zardoušení – 

zakrytí dýchacích cest, utopení/. Faktory tepelné /nízké či vysoké teploty/. Smrt 

elektrickým proudem a smrt ze škodlivého záření. Faktory chemické /jedy, léky, drogy/, 

fyzikálněchemické /střely napuštěné jedem/, aj. faktory, např. nepodání inzulínu při 

diabetickém šoku /komatu/, nepodání nitroglycerinu při srdečním záchvatu /infarktu 

myokardu/, způsobení smrtelné infekce /patogenními mikroorganizmy/. Faktory 

biologické – stopy obsahující DNA – krev, sperma, sliny, vedoucí k individuální 

identifikaci či pro určení skupinové příslušnosti – zbytky tkání, vlasy, chlupy aj. 

Paměťové – svědci, jejich pozorování před vraždou, svědci samotné vraždy; chování 

pachatele před spácháním vraždy apod. Nutno brát v úvahu motivy vražd, podezřelé 

úmrtí, sebevraždy, náhlá úmrtí atd.  
 

Zvláštnosti předmětu vyšetřování vražd. Typické zvláštnosti vyšetřování, např. 

totožnosti oběti, jejího místa, doby smrti, zjišťování motivu vraždy. Soudnělékařská a 

soudně psychiatrická expertíza. Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a 

zvláštnosti kriminalistické prevence. Za zvlášť nebezpečný, velmi závažný a obzvláště 

zavrženíhodný trestný čin je vražda, proto projevuje veřejnost velký zájem a ochotu 

spolupracovat při pátrání po pachateli i při jeho usvědčování. Je nejvíce využívána 

pomoc veřejnosti při pátrání po neznáném pachateli.  

 

Metodika vyšetřování loupeží. 

 Způsob páchání loupeží – podle intenzity agrese, podle charakteru napadeného objektu 

a podle existence předchozího kontaktu pachatel – oběť. Při vyšetřování loupeží se 

uplatňuje i rekognice a soudně znalecké expertízy: trasologická, daktyloskopická, 

balistická a zejména biologická i chemická. Dojde-li ke zranění, provádí se též forenzně           

medicinská expertíza.  
 

Metodika vyšetřování krádeží. 

 Vyskytují se zde též typické stopy závislé na způsobu páchání. Jsou to materiální a 

paměťové stopy /ve vědomí lidé – svědků/. Následně se prakticky provádí po ohledání 

místa činu: osobní a domovní prohlídka, a jiných prostor, výslech obviněného a svědků, 

rekognice věcí a následující expertízy z oboru daktyloskopie, mechanoskopie, 

metalografie, trasologie aj., dle povahy odcizených věcí. 
 

Rekognice. 

Typickým objektem rekognice u krádeží jsou věci pocházející z trestné činnosti. 

Kriminalistická prevence – zejména u krádeží vloupáním – instalace dokonalých 

technických zabezpečovacích zařízení. Metodika vyšetřování sexuálních trestných činů. 

Sexuální trestné činy jsou zejména: pohlavní zneužívání, a to mezi dospělými, mezi 

příslušníky dospívající mládeže, znásilnění, sexuální trestné činy páchané na mládeži. 

K prohlídce těla poškozeného /poškozené/ a pachatele je potřebné přibrat lékaře. Zajistí 

se stopy krve, spermatu, vaginálního sekretu a epitelu, což po analýze a 

zadokumentování má velký důkazní význam.  
 

Uplatnění expertíz:  
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Soudně-lékařská, soudně-sexuologická, soudně-psychiatrická a kriminalistická, tj. 

expertíza biologická, za účelem zkoumání biologických stop, expertíza trasologická – 

pro zajištění totožnosti pachatele podle otisku chrupu, podle oděvu, obuvi, a expertíza 

chemická – pro analýzu mikroskop, např. /umělých/ vláken aj. 
 

Metodika vyšetřování hospodářské kriminality. 

 Hospodářská kriminalista – poškozuje nebo ohrožuje hospodářskou soustavu či systém 

ekonomických vztahů, nebo oprávněné zájmy hospodářských subjektů či státu. 

Zahrnuje finanční kriminalitu, mj. i trestnou činnosti proti měně, počítačovou 

kriminalitu a trestné činy proti duševnímu vlastnictví. Jsou zajišťovány a analyzovány 

materiální stopy, listinné a jiné důkazy, daňové doklady, daňová přiznání, dokumentace 

k technologii výroby, nosiče informací – kartotéky, mg-pásky, CD ROM aj. Provádí se 

výslech obviněného, svědků a následuje konfrontace. 
 

Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod. 

 Silniční dopravní nehoda je nezamýšlená, nepředvídaná /avšak předvídatelná/ událost 

v silničním provozu motorových i nemotorových vozidel /dopravních prostředků/ na 

veřejných komunikacích, se škodlivými následky na zdraví a životech osob, nebo byla 

způsobena škoda na majetku. Zjišťují a zajišťují se materiální stopy /na vozidlech, 

vozovce a tělech osob, zúčastněných na nehodě, popř. jde i o ohledání mrtvoly 

lékařem/, např. stopy po poranění. Podrobné ohledání se provádí až na pitevně Ústavu 

soudního lékařství. Zjišťuje se i ovlivnění účastníků dopravní nehody alkoholem či léky 

nebo drogami. Dochází k výslechu obviněného, svědků, k provedení příslušných 

expertíz a k vyšetřovacímu experimentu či rekonstrukci.  
 

Metodika vyšetřování požárů, výbuchů a havárií.  

Kriminalistická metodika vyšetřování vychází zde ze stop požárů, výbuchů a havárií, 

ale ty mohou být zničeny během vyšetřované události, např. působením vysoké teploty 

hoření. Z některých stop lze vyčíst, že se jedná buď o úmyslný nebo nedbalostní trestný 

čin. Jde o ohledání místa činu, zjištění kriminalistického ohniska požáru, nebo epicentra 

výbuchu. Někdy je nezbytné přibrat k ohledání soudního znalce. K zabránění či 

omezení následků požárů, výbuchů či havárií byl vytvořen a zaveden integrovaný 

záchranný systém, který je tvořen hasičskými, policejními a zdravotnickými složkami. 

Obligátní jsou zde rovněž výslech podezřelé osoby pachatele – obviněného, 

poškozených osob a zodpovědných pracovníků, i využití příslušných expertíz: 

defektoskopické, požárně-chemické, požárně-technické, mechanoskopické, 

elektrotechnické, pyrotechnické aj., např. soudně-lékařské, forenzně-psychologické a 

soudně-psychiatrické.  
 

Metodika vyšetřování protiprávních činů páchaných mládeží.  

Jedná se o vyšetřování zejména majetkové násilné, mravnostní a drogové kriminality i 

výtržnictví; vandalismus /s grafickými projevy – na zdech domů – graffiti/, dále i 

s rasovým a národnostním podtextem. Jsou prováděny výslechy mladistvého, svědků a 

konfrontace za účasti mladistvého, a expertízy soudně-psychologické a soudně-

psychiatrické. K vyšetření duševního stavu mladistvého se přibírají 2 znalci z oboru 

zdravotnictví, odvětví psychiatrie se specializací na dětskou psychiatrii. 
 

Metodika vyšetřování organizované kriminality.  

Organizovaná kriminalita je soustavná a plánovitá trestná činnost, páchaná hierarchicky 

strukturovanou skupinou osob, mezi nimiž existuje dělba činnosti. Jejím primárním 

cílem je dosažení vysokého zisku. Typické příklady forem organizované kriminality 

jsou: výroba, přeprava a distribuce omamných a psychotropních látek, organizovaná 
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prostituce a hazardní hry, krádeže motorových vozidel, padělání a pozměňování 

dokladů, peněz a platebních prostředků. Vyšetřování se i zde týká především: předmětu 

vyšetřování, výslechů svědků a obviněných.  
 

Metodika vyšetřování trestných činů proti duševnímu vlastnictví. 

 Duševní vlastnictví je realizováno vlastnickými právy k výsledkům tvůrčí činnosti lidí, 

k myšlenkám a jejich projevům, kdy jde o trestný čin porušování autorského práva, práv 

souvisejících s autorským právem, a práv k databázím, k ochranné známce, 

k obchodnímu jménu, k chráněnému označení původu a k porušování průmyslových 

práv. Jedná se zde o výslech obviněného a svědka, o účast soudních znalců a odborníků 

pro uvedenou problematiku, zejména informatiku, výpočetní techniku a ekonomiku.  

 

 

28) STRUČNÝ SOUPIS EXPERTÍZ A ZNALECKÝCH 

POSUDKŮ Z PROBLEMATIKY KRIMINALISTIKY A 

VYBRANÝCH FORENZNÍCH DISCIPLÍN: 
Biologická expertíza 

antropologická expertíza 

genetická expertíza 

chemická expertíza 

pyrotechnická expertíza 

fyzikálněchemická expertíza 

expertíza ručního písma 

expertíza písma psacích strojů 

technická expertíza dokladů a písemností 

expertíza pravosti cenin a platidel 

jazyková expertíza psaného projevu 

elektrotechnická expertíza 

audioexpertíza 

video-expertíza 

fotografická expertíza 

počítačová expertíza 

defektoskopická expertíza 

metalografická expertíza 

mechanoskopická expertíza 

balistická expertíza 

trasologická expertíza 

znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství 

znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví alergologie a imunologie 

znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie, se zvláštní specializací 

biologie, biochemie a imunochemie 

znalecký posudek z oboru zdravotnictví, z odvětví psychiatrie, se specializací na 

dětskou psychiatrii. 

 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY: 
 

1. Ústava České republiky /Ústavní zákon č. 1/ 1993 Sb./ 

2. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb Listina základních práv a svobod 
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3. Zákon č. 232/1992 Sb., o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní 

akademie ČR 

4. Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě 

5. Zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství 

6. Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR 

7. Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností 

8. Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky 

9. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 

10. Zákon . 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku 

11. Nařízení MV č. 96/1999, upravující postup při poskytování informací sdělovacím 

prostředkům a veřejnosti 

12. Zákon č. 256/1992, Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech 

13. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 

14. Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících 

15. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

16. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení 

17. Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon 

18. Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti 

s trestním řízením  

19. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

20. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

21. Závazný pokyn č. 88/2002 policejního prezidenta – databáze DNA 

 

Řada zákonů je míněna ve znění pozdějších předpisů. 
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