Abstrakt.
V předložené rigorózní práci „Metodika vyšetřování trestného činu loupeže“
jsem se zaměřila na jednotlivé kroky policejního orgánu, které činí od okamžiku
oznámení či zjištění spáchání trestného činu do vypracování návrhu na podání obžaloby
státnímu zástupci.
Hlavním cílem práce je pokud možno co nejpodrobněji, s důrazem na ustálenou
praxi a zároveň formální bezchybnost, popsat nejdůležitější procesní úkony policejního
orgánu, a to jak ve fázi prověřování, tedy před zahájením trestního stíhání podle § 160
trestního řádu, tak v následující fázi vyšetřování. Mimořádný důraz je kladen na
ohledání místa činu a správné zajištění všech stop a poté jejich kriminalistické
vyhodnocení, přičemž v práci jsou nastíněna základní kriminalistická odvětví, s nimiž
policejní orgán pracuje.
Práce má celkem šest kapitol, první kapitola se věnuje skutkové podstatě
trestného činu loupeže, druhá metodice vyšetřování, ve třetí kapitole jsou obsaženy
prvotní úkony prověřování, od zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3
trestního řádu, práce s poškozenými a zejména shora uvedené ohledání místa činu.
Jako stěžejní kapitolu této práce považuji kapitolu čtvrtou – vyšetřování. Zde
jsou uvedeny jednotlivé kroky vyšetřovatele v logické návaznosti, tedy usnesení o
zahájení trestního stíhání (§160 tr. řádu), výslechy obviněného čin obviněných a
svědků, zaměřených právě k řádnému zadokumentování spáchaného trestného činu,
kriminalistická zkoumání stop zajištěných na místě činu či nalezených v rámci
domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor, znalecká zkoumání, dokazování
spočívající v rekonstrukci či prověrce na místě činu, stručně je zmíněna role
fyziodetekčního vyšetření – polygrafu. U všech úkonů je popsána formální stránka a
zároveň praktické kroky, mající za cíl hladký a zejména zákonný průběh. Krátce je
zmíněna role obhájce a rovněž role dozorujícího státního zástupce.
Přílohu práce tvoří policejní statistiky z let 2016, 2015 a 2014, zaměřené na
násilnou trestnou činnost a její objasňování, přičemž k těmto statistikám jsem se krátce
vyjádřila jednak v kapitole druhé a rovněž v závěru práce.
Závěr práce obsahuje vyhodnocení stávající právní úpravy.
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