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Úvod
Metodiku vyšetřování trestného činu loupeže podle ustanovení § 173 trestního
zákoníku jsem si vybrala ke zpracování v této rigorózní práci z více důvodů.
Hlavním důvodem je fakt, že – na rozdíl od jiných problematik (vraždy,
majetková trestná činnost, mravnostní delikty) – ucelená metodika prověřování a
vyšetřování právě pro loupeže, zaměřená na praktickou stránku samotného vyšetřování,
není publikována tak často. Přitom objasňování a následné vyšetřování považuji za snad
nejobtížnější ze všech problematik, jak uvedu níže, pachatele lze – snad vyjma
pouličních loupeží – považovat za profesionální zločince, kteří mají velmi dobře
zmapovanou policejní činnost a možnosti odhalování, při páchání loupeží jsou
připravení na všemožné eventuality, nepoužívají mobilní telefony, mají dokonale
zjištěný denní či pracovní režim poškozených, mají přesně naplánované únikové trasy
tak, aby se vyhnuli městským kamerám i policejním služebnám, jsou dokonale
maskovaní, takže poškození jednak nejsou schopni podat jejich popis a jednak
nezanechávají stopy na místě činu. Rovněž na použitá vozidla mají předem připravené
odcizené registrační značky. Žádné oblečení a maskování nepoužijí vícekrát a po akci
jej zničí. Veškeré potřebné nářadí si na místo přinesou a rovněž z místa odnesou.
V případě, že se zmocní jiných věcí, než finanční hotovosti, mají pro odcizené věci
(zlato, umělecké předměty, značkové oblečení či doplňky) předem dohodnutý odbyt.
K poškozeným zpravidla nemají žádnou nebo jen okrajovou vazbu.
Často se jedná o osoby s kriminální minulostí, takže ani skutečnost, že jsou
zadrženi a vyslýcháni u nich nebudí snahu jakkoliv s policejním orgánem spolupracovat
a proto veškeré prokazování je na bedrech kriminalistů, kteří nemohou počítat
s pachatelovým přiznáním.
Stejně tak následky jejich jednání jsou závažné, když opominu výši škody, oběti,
zejména ženy – pracovnice pošt, zlatnictví či doma přepadené, které jsou při loupeži
vystaveny extrémní psychické zátěži – si nesou následek v podobě posttraumatické
stresové poruchy. Rovněž jsem zaznamenala případ, že loupežné přepadení prodejny
zlatnictví mělo za následek zkrachování poškozených, neboť provozovna byla
podpojištěná a následné plnění ze strany pojišťovny zdaleka nepokrylo způsobenou
škodu a majitelé byli nuceni obchod zavřít.
1

Na poli této trestné činnosti se objevují i mezinárodní gangy „lupičů“
specializujících se na zlatnictví či na obchody se značkovými hodinkami (Pink Panters),
jejichž činnost si vyžaduje mezinárodní spolupráci policejních orgánů, Europolu či
Eurojustu.1 Za tímto účelem jsou konána pravidelná setkání, kde si zástupci
jednotlivých složek předávají informace k jednotlivým gangům.
Ve své práci chci popsat jednotlivé kroky policejního orgánu konajícího
vyšetřování v jejich logické návaznosti od okamžiku oznámení spáchání trestného činu
do návrhu na podání obžaloby. Vycházím přitom z vlastní praxe na SKPV, ze studia
trestněprávně zaměřené literatury, spisů a soudních rozhodnutí a internetových zdrojů.
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1. 1. Trestný čin loupeže v kontextu kriminality
Zákonná vymezení loupeže se sice mění stát od státu, avšak v zásadě je možno
konstatovat, že vždy obsahují stejný a klíčový prvek, jímž je jasně definované užití síly
ze strany pachatele k získání peněž či majetku oběti. Takřka univerzálně je tak ve světě
chápán rozdíl mezi loupeží a krádeží, kdy krádež je deliktem odehrávajícím se spíše
skrytě, a především pak bez zmíněného násilného prvku vůči poškozenému. Loupež je
deliktem s nesmírně bohatou a zajímavou tradicí, sahající do nejranějších období
lidského společenství. Stejnou tradici má ovšem i přísné trestání jejích pachatelů,
nevyjímající v historických časech kruté mučení a veřejné popravy, a zobrazující se
v moderní době ve vysokých trestních sazbách, jimiž na loupež pamatují trestní
zákoníky. Již ze skutkové podstaty loupeže, jak je zachycena v našem trestním
zákoníku, vyplývá, že se jedná o trestný čin na pomezí násilné a majetkové kriminality,
neboť útok směřuje jak proti tělesné integritě jiné osoby, tak proti cizímu majetku. Náš
trestní zákoník u loupeží zohledňuje především zásah do osobní svobody člověka a tak
tento delikt zařadil mezi trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti (hlava 8 zvláštní
části tr. zákoníku). Je jistě na místě připomenout, že uvedený termín násilná kriminalita,
která se ve vztahu k loupežím vcelku běžně užívá, není termínem právním (trestní
zákony ostatně ani neuvádějí trestné činy násilné povahy jako ucelenou skupinu), ale
spíše kriminologickým či kriminalistickým. Vyjadřuje skutečnost, že prvek násilí
vystupuje při páchání loupeží výrazně do popředí. Podle mínění některých odborníků se
dokonce zdá, že v současné době jeho rozsah a intenzita mnohdy převyšují potřeby
docílení účelu, jímž je zmocnění se cizího majetku. Násilný akt se tak jakoby stává
cílem, který pachatel sleduje, zatímco získaná kořist se jeví pouze jako jeho určité
dovršení či dokončení. V tom se loupeže spáchané dnes do jisté míry odlišují od těch,
k nimž docházelo v minulosti, a u nichž byl útok proti tělesné integritě sledovanému
účelu, tedy zmocnění se cizího majetku, výrazněji podřízen. Ať už ale toto historickosrovnávací hledisko je či není na místě, rozhodně lze v tomto směru souhlasit
s názorem, že ačkoliv je loupež trestným činem spadajícím do kriminality jak
majetkové, tak i násilné, jeho závažnost a nebezpečnost je dána především užitím násilí
proti oběti, nikoli způsobenou materiální škodou. Kořist, kterou si pachatelé odnášejí,
bývá totiž u loupeží zpravidla nepatrná.
Kriminologové se v zásadě shodují, že trestný čin loupeže je typickým
příkladem tzv. pouliční či velkoměstské kriminality. Někteří autoři dokonce
3

připomínají, že mnohdy se výraz „pouliční zločin“ stává pro loupež až jakýmsi hojně
užívaným synonymem. Kriminální statistiky v tomto ohledu skutečně vypovídají vcelku
přesvědčivě o tom, že k loupežím dochází mnohem častěji na veřejných prostranstvích
ve městech a velkých průmyslových aglomeracích, než v prostředí venkova. Vysvětlení
je možno hledat především v nedostatečné úrovni společenské kontroly lidského jednání
a chování. Je totiž známo, že intenzita této kontroly je nepřímo úměrná hustotě
obyvatelstva v dané lokalitě. 2
Pro porovnání jen ve stručnosti přikládám v příloze ozn. č. 1 a 2 tabulku násilné
kriminality v letech 2016, 2015, 2014, 2013 a 2012.3 Z přiložených statistik
jednoznačně vyplývá, že trestné činy loupeže a loupeže na finančních institucích se
výrazně podílí na celkovém procentu spáchané násilné trestné činnosti, více bylo ve
všech uvedených letech pouze ublížení na zdraví (§ 146 trestního zákoníku),
nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku) a porušování domovní svobody
(§ 178 trestního zákoníku), kdy srovnání roku 2012 a 2016 nese více jak
padesátiprocentní snížení počtu spáchaných trestných činů loupeže. Dlužno však dodat,
že i celková kriminalita klesla z celkového počtu 18 358 spáchaných násilných trestných
činu na počet 13 346. Velice zajímavé je porovnání celkové způsobené škody, která
v roce 2012 činila 545 904 000 Kč u loupeží a 10 968 000 Kč u loupeží na finančních
institucích oproti roku 2016, kdy došlo k závratnému propadu na 70 215 000 Kč a 852
000 Kč, přičemž ale v letech 2014 a 2015 byla celková způsobená škoda ještě nižší.
Česko se v posledních letech umisťuje na seznamu

nejbezpečnějších zemí, počty

loupežných přepadení od roku 2009 setrvale klesají. Lze říci, že v rámci EU-28 zůstal
počet loupeží poměrně stabilní – v období 2007-2012 klesl o 4%. Přestože pobaltské
členské státy vykázaly výrazný pokles v počtu loupeží (průměrně - 46% za období
2007-2012), stejně jako Skotsko (-40%), v několika zemích byl zaznamenán velký
nárůst. Počet loupeží se v období 2007 až 2012 více než zdvojnásobil na Kypru,
v Dánsku a v Řecku.4 Viz tabulka č. 3 – loupeže zaznamenané policií, 2002-2012.
2

ROZUM, Jan. Výzkum trestného činu loupeže v Praze, Praha: Institut pro kriminologii a sociální

prevenci, 2005. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci) ISBN 80-7338-047-1.
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1.2. Vymezení pojmu trestného činu loupeže podle § 173 trestního
zákoníku
Trestný čin loupeže je upraven v trestním zákoníku, tedy zákonem č. 40/2009
Sb., v části druhé, zvláštní části, hlavě II, trestné činy proti svobodě a právům, díl 1 –
trestné činy proti svobodě, v § 173 takto:
(1) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se
cizí věci, bude potrestán odnětí svobody na dvě léta až deset let.
(2) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) Spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) Způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
c) Způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d) Spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu
vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.

1.3. Skutková podstata trestného činu loupeže podle § 173
trestního zákoníku
Trestný čin loupeže má dva objekty, které jsou vyjádřeny kumulativně. Těmito
objekty jsou osobní svoboda ve smyslu svobody rozhodování a zájem na ochraně
majetku, kterého se chce pachatel zmocnit.
Objektivní stránka záleží v použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí
v úmyslu zmocnit se cizí věci. Tato činnost slouží pachateli k překonání kladeného nebo
očekávaného odporu napadené osoby. Není podmínkou, aby napadený kladl odpor,
například je-li si vědom fyzické převahy útočníka či útočníků. Toto násilí může být
spácháno – za podmínky, že jde o prostředek nátlaku na vůli poškozeného – i na věci.
5

Podle § 119 trestního zákoníku je trestný čin spáchán násilím i tehdy, je-li spáchán na
osobě, kterou pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí nebo jiným podobným
způsobem.
Pohrůžka bezprostředním násilím je hrozba takovým násilím, které má být
vykonáno ihned, pokud se napadený nepodrobí vůli útočníka. Tato hrozba je zpravidla
vyjádřena výslovně, ale stačí i konkludentní jednání, pokud je z něho a ostatních
okolností zřejmé, že se násilí uskuteční ihned, jestliže se napadený nepodrobí vůli
útočníka. Pohrůžka bezprostředním násilím může směřovat i proti jiné osobě než proti
osobě napadeného.
Napadenou osobu může být sám vlastník nebo někdo jiný, kdo má věc ve své
moci (např. opravář, vedoucí prodejny), nebo hlídač, posel či osoba, jež se jen náhodně
postavila do cesty pachateli a bránila mu v uskutečnění jeho záměru. Napadený tedy
nemusí mít věc ve své moci ani nemusí mít k věci zvláštní vztah, např. povinnost ji
chránit.
Věc, jež je předmětem útoku, je pro pachatele věcí cizí. Kdyby pachatel jinému
násilím odňal věc, která mu patří (např. předtím ji napadenému svěřil), šlo by o
vydírání.5
Zmocněním se rozumí, že si pachatel zjedná možnost volně s věcí nakládat
s vyloučením toho, kdo ji měl dosud ve své moci. Přitom nerozhoduje, zda si pachatel
chtěl věc přisvojit, nebo ji chtěl odevzdat jiné osobě, anebo zda ji chtěl užívat přechodně
či zničit. O zmocnění se věci jde i tehdy, když ohrožovaná osoba sama věci pod tlakem
pohrůžky vydá.
Čin je dokonán užitím násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v loupežném
úmyslu, není třeba, aby se pachatel věci zmocnil (č. 37/1970 Sb. rozh. tr.). 6
Jedná se o trestný čin loupeže, jestliže se obviněný násilím nebo pohrůžkou
bezprostředního násilí zmocní věci, která sice není ve vlastnictví poškozeného, ale
poškozený ji má ve své moci a nakládal s ní jako s věci vlastní. Výše uvedený závěr se

5

JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání.

Praha : Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-236-3.
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vztahuje i na případ, když tuto věc poškozený nedrží v souladu s právním předpisem
(např. balíček marihuany). 7
Subjektivní stránka tohoto trestného činu je charakterizována úmyslem
pachatele, který se vztahuje jak k násilnému jednání, jímž chce pachatel znemožnit
odpor oběti, pro který se jinak nemůže zmocnit věci, tak k tomu, aby se zmocnil cizí
věci. Dokonání shora uvedeného trestného činu nastává již užitím násilí nebo pohrůžky
bezprostředního násilí proti někomu v úmyslu zmocnit se cizí věci, aniž by bylo třeba,
aby tento úmysl byl uskutečněn. 8
Pokus se u loupeže vyskytuje proto poměrně vzácně (č. 53/1976, 1/1980 Sb.
rozh. tr.). Běžně se však vyskytuje v té podobě, že pachatel zamýšlí způsobit značnou
škodu [odst. 2 písm. c], ale k tomuto následku nedojde, protože základní skutková
podstata s kvalifikační okolností tvoří jeden celek, jde o pokus loupeže podle § 173
odst. 1, 2 písm.c) trestního zákoníku (pokus kvalifikovaného trestného činu).
Např. – dne 12. 6. 2013 v době od 16:00 hod. do 16:13 hod. v Š v remízku na
okraji pastviny pro koně, která se nachází po levé straně panelové cesty vedoucí po ulici
Z. směrem k ul. B., obvinění O. I. A R. P. maskovaní šátky přes obličej fyzicky napadli
poškozeného J. M. tak, že k němu přistoupili zezadu a obviněný R. P. ho udeřil nejméně
dvakrát dřevěnou tyčí přes horní část hlavy do vlasové části a do krku, v důsledku čehož
poškozený upadl. Obvinění následně poškozeného vyzvali, aby z místa činu odešel, což
poškozený učinil a s z místa odešel směrem ke konírně P. Obviněný R. P. jej přibližně
v polovině cesty dostihl, strhl ho na zem, prohledal a ze zadní kapsy kalhot mu odcizil
finanční hotovost ve výši nejméně 220 Kč spolu se slevovou kartou na nákup léků a
občasným průkazem, to vše v hodnotě 130 Kč a z náprsní kapsy mu odcizil mobilní
telefon zn. Samsung v hodnotě 350 Kč. Poškozený J. M. utrpěl zhmoždění hlavy
s bolestivostí v temenní krajině, kožní oděrku na zadní ploše krku přibližně uprostřed
probíhající příčně délky 3cm a kožní oděrku kruhovitého tvaru o průměru 1,5 cm v týlní
krajině ve vzdálenosti 3 cm nad výše popsanou příčně probíhající oděrkou krku. Ze
znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství vyplývá, že při
zohlednění způsobu vedených útoků, které byly charakterizovány údery pěstí a kopáním,
použitých nástrojů, kterými byly útoky zdůrazněny (klacek a násada od vidlí), míst, kam
byly tyto útoky vedeny (hlava a záda), ve spojení s intenzitou, kterou byly tyto útoky
vedeny (nejméně střední, místy až velká), je nutno učinit závěr, že mechanismem útoku,
7
8
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který obvinění zvolili při napadení poškozeného J. M., mohlo dojít ke vzniku zranění
charakterizovaných jako těžká újma na zdraví. Obviněný O. I. Musel být s ohledem na
způsob a intenzitu napadení poškozeného J. M. v okamžiku, kdy jej fyzicky napadal,
přinejmenším srozuměn s tím, že mu může způsobit těžkou újmu na zdraví ve smyslu §
122 odst. 2 tr. zákoníku. Jednal tedy ve vztahu k tomuto následku v nepřímém úmyslu
podle § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. 9

1.3.1. Pachatel
Kriminologie pod pojmem pachatele chápe nejen osoby, které se dopustily činů
označených zákonem jako trestné činy, ale i některé osoby, které orgány činné
v trestním řízení trestně nestíhají. Věnuje pozornost také jedincům, již svým věkem
(děti) nebo stavem vědomí (nepříčetnost) přesahují rámec vymezený trestním právem.10
Typologií pachatelů bylo současné doby vytvořeno nepřehledné množství, ale
bohužel dosud o nich chybí systematický a vyčerpávající přehled. V kriminologii se
často setkáváme s rozdělením typologií podle toho, jaké vlivy na utváření osobnosti
pachatele preferují. Zda rozhodující vliv připadá a) biologickým dispozicím (včetně
genetických) nebo b) psychickým dispozicím nebo c) vlivu sociálního prostředí. Četné
další typologie a třídění pachatelů do skupin přímo navazuje na kriminologické teorie,
jejichž jsou součástí. Jedná se o typologie upřednostňující jednotlivých dispozic výše
uvedených. 11
Pachatele loupeží je možné dělit do čtyř základních skupin. První skupina je tvořena
pachateli profesionály, pro které loupežná přepadení představují jejich „zaměstnání“ a
jde o jejich jediný zdroj finančních prostředků. Další skupinu tvoří tzv. příležitostní
pachatelé, kteří se jen náhodou ocitnou při příležitosti vhodné pro loupež a tuto
příležitost využijí. Také oběti jsou často vybrány jen náhodně, pro ně bohužel platí rčení
„ve špatnou chvíli na špatném místě“. Třetí skupina je tvořena drogově závislými, pro

9

Usnesení Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 6. 1.2015, sp. zn. 7 Tdo 1481/2015 [ASPI ID: JUD323357CZ]

10

GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4. aktualiz. Vyd.

Praha: Wolters Klluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3, str. 87
11

Ibid, str. 88

8

které loupež představuje zdroj finančních prostředků pro uspokojení jejich závislosti.
Poslední čtvrtá skupina je tvořena pachateli závislými na konzumaci alkoholu.
Loupežná přepadení těchto pachatelů mají obdobné charakteristické znaky jako loupeže
páchané osobami drogově závislými.12(v roce 2017 z celkového počtu 1585 jich bylo 94
spácháno pod vlivem drog, 79 pod vlivem alkoholu)13
Ohledně užití zbraně při loupežích z provedeného výzkumu vyplývá, že
přítomnost zbraně mnohdy nutné automaticky neznamená, že ji pachatel použije ke
skutečnému násilí proti oběti. Často totiž slouží pouze k tomu, aby útočník
prostřednictvím jasného poukázání na to, že u sebe zbraň má, vzbudil u oběti strach a
vymohl si splnění všech svých požadavků. Případy, kdy pachatelé výhružně přikládají
zbraně k tělu oběti, jsou mnohem méně časté, a ještě o něco vzácnější jsou pak takové,
kdy pomocí zbraně dojde k opravdovému zranění. Ve zkoumaném vzorku loupeží byla
přítomnost zbraně konstatována zhruba v jedné třetině případů. Nejčastěji se přitom
jednalo o nůž, střelnou zbraň užila pouze 3% pachatelů. 14
K demonstraci násilí jsou pachateli dále používány:
•

Předměty, které pachatel prohlásí za výbušninu či jinou nebezpečnou látku

•

Hořlaviny k polití a zapálení

•

injekční stříkačky údajně infikované virem HIV apod.

•

nebo jen konkludentní jednání, tedy jednáním bez verbálního nebo písemného projevu,
z něhož lze usoudit na úmysl pachatele použít násilí vůči zaměstnanci nebo jiné osobě
(např. pouze namířená střelná zbraň, cvakání kohoutkem zbraně, výstřel ze zbraně,
násilné vniknutí do neveřejných prostor apod.)
Násilí nebo pohrůžka bezprostředního násilí může směřovat i proti třetí osobě
nebo věci, pokud je možné použít jako prostředek nátlaku na vůli určité osoby.

12
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Typickým příkladem jsou přepadení s rukojmím, kterým může být na místě zadržena
nezúčastněná osoba. 15
K věku pachatelů lze uvést, že z celkového počtu loupeží za rok 2017, který činil
1585, jich bylo 70 spácháno nezletilými a 113 mladistvými.
převážně mladší

16

Pachatelé loupeží jsou

muži do cca 35 let věku. Jen výjimečně se této trestné činnosti

dopouštějí i ženy. Loupež je ve většině případů předem cíleně plánována, připravována
a organizována. Uskutečnění činu je proto spojeno s určitými osobnostními dispozicemi
pachatele. Je tedy málo pravděpodobné, že by pachatel byl výrazněji mentálně
handicapován. Jejich jednání bývá rázné. Logické, racionální, cílevědomé, předem
promyšlené. Verbálně se projevují co nejméně, při činu jsou však nervozní a vypjatí.
V důsledku toho se objevují sklony ke zkratovým nebo pudovým reakcím. Jen
výjimečně se u nich setkáváme s hrubostí, vulgárností nebo bezohlednou agresivitou,
která však bývá většinou jen součástí jejich role a je „hraná“.
Ze zjištěné motivace (více v samostatné kapitole) zadržených pachatelů (např.
neúspěšné podnikání, zadlužení, nezaměstnanost, sociální nouze), ale i z některých
prvků v jejich chování (např. nervozita, třes, nejistota, nerozhodnost, slovní omluvy,
chování bez zbytečného násilí, spontánní slovní projevy, oslovení přepadené skutečným
pravým příjmením nebo i dále zmíněné únikové reakce na překvapivý vývoj situace
apod.) jsou v mnoha případech patrné pohnutky a projevy typické spíše pro
„prvopachatele“. Do kategorie „amatérů“ bychom mohli zařadit pachatele cca 80%
loupeží.
Jedním z typických projevů nízké profesionality pachatelů – amatéru je
nezvládnutí nepředvídaných okolností v průběhu útoku. Ze statistických údajů vyplývá,
že k překažení činu nejčastěji vede přímo jednání přepadených, tj. zejména jejich
„nestandartní“ či překvapivá reakce nebo neočekávaný vývoj situace, který objektivně
nemusí znamenat překážku v dosažení cíle. Pravděpodobně k tomu přispívá i vnitřní
očekávání pachatelů, kteří kalkulují se „vstřícnou reakcí“ obětí, zejména zaměstnanců

15
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peněžních institucí, jako standartním způsobem řešení těchto situací, uloženým
interními pokyny. Z těchto důvodů obvykle nepočítají s použitím zbraně. Útoky jsou
proto prováděny bez zvláštní přípravy, převážně jednoduchým způsobem, při kterém
nejsou připraveni na alternativy v průběhu činu nebo reakci napadených.
Počet pachatelů se nejčastěji pohybuje zpravidla od 1 do 3, výjimečně i více,
současně přítomných na místě, včetně event. řidiče připraveného vozidla. Obecně lze
říci, že počet je určen stupněm organizovanosti činu a velikostí napadeného místa i jeho
personálním obsazením (úspěšné zvládnutí situace vyžaduje účast několika pachatelů).
Přestože počty pachatelů v jednotlivých letech se mění, loupeže prováděné jedním
útočníkem vždy tvoří více než 60% všech přepadení.
Srovnáme-li okolnosti a průběh loupeží, při kterých se pachatelům podařilo
dosáhnout cíle a uniknout, pak tyto vykazují několik společných typických znaků, které
se u těchto útoků, i když v různé míře, opakovaně vyskytují:
• překvapivost
• vynucená účast personálu
• krátká doba trvání
• skrytý průběh.
Podíl žen na celkovém počtu pachatelů stíhaných pro trestné činy loupeže
dlouhodobě osciluje kolem 7% (pro ženy je typické uvedení do stavu bezbrannosti lstí,
nebo spolupachatelství jako tzv. volavka).
V posledních deseti letech se mezi pachateli trestných činů loupeží stále častěji
objevují cizí státní příslušníci.

17

Dle dostupné statistiky bylo v roce 2017 z celkového

počtu 1585 loupeží 541 spácháno cizinci. 18
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1.3.2. Oběť
V trestněprávní teorii, ale i praxi, kriminologii a kriminalistice byla oběť – ve
srovnání s pachatelem – dlouho na okraji zájmu. A to přesto, že v padesátých letech 20.
století se začala formovat viktimologie, která se stala samostatným vědním odvětvím
kriminologie, zabývajícím se oběťmi jako základním zdrojem poznání mechanismu
zločinu – trestného činu. Současná kriminologie se prostřednictvím viktimologie (z
latinského victima- oběť) věnuje problematice oběti již intenzivně. Je zaměřena
především na vztah oběti k pachateli trestného činu, na následky trestného činu
z hlediska oběti a stále častěji tento zájem vyúsťuje ve snahu obětem pomoci: jak oběti
konkrétního trestného činu, tak i formou právních úprav ve prospěch oběti obecně.
Jednání s člověkem, který zakusil krizový zážitek, je obecně vzat velmi náročné.
I policisté prožívají tyto situace jako stresující. Sdělování nepříjemných zpráv, první
kontakt s obětí či poškozenými představují profesionální situace, kdy je zapotřebí volit
správný psychologický přístup. 19
Pro policii, v případech dokonaných loupeží, je osoba oběti základním článkem
při oznamování trestného činu. Znamená to, že oběť je základním zdrojem informací
pro zahájení vyšetřování a jeho pokračování. Oběť je někdy i nevědomým zdrojem
informací o kriminální situaci, např. popisem svých aktivit, kontaktů, majetkových
poměrů apod. Vedle toho zatajováním zjevných skutečností a okolností případu může
oběť upozornit na svůj vztah k pachateli, ale i naopak. Pravdivost a motivace
svědeckých výpovědí oběti trestného činu potom často rozhoduje o výsledku
vyšetřování. Ke zjištění a potvrzení kriminalistických stop bývá oběť objektem expertiz,
a to jak kriminalistických, tak i soudně lékařských a dalších. 20
Výzkumy se zaměřily i na to, podle jakých znaků si pachatelé vybírali oběť.
Nejčastěji zmiňovanou charakteristikou bylo „vzezření zámožného člověka“. Podobně
důležitými faktory se ukázal majetek viditelný na první pohled – hodinky, batoh, šperky
apod. Část dotazovaných pachatelů ovšem žádný z těchto ani jiných znaků neuvedla,
neboť cílem loupeže je podle nich především zmocnit se peněž, a ty má u sebe zpravidla
19
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každý. Dalšími faktory, které byly zmiňovány, bylo například to, že oběť je muž, mladý
člověk či Asiat.

21

Tyto poznatky jsou ve zřejmém rozporu s obecně rozšířenou

představou o typické oběti loupeže, kterou by podle všeho měla být „drobná, stará a
zranitelně vyhlížející žena.“ Někteří pachatelé přitom výslovně možnost přepadení oběti
ženského pohlaví vyloučili (například z důvodu, že něco takového se stalo jejich matce,
pro níž se jednalo o velmi negativní zkušenost). Zároveň však platí, že ačkoli pachatelé
mají určité představy o ideální oběti, při páchání trestné činnosti se s nimi vlivem
konkrétní situace mnohdy výrazně rozcházejí.22
Toto tvrzení dokládá i graf č. 1, vytvořený Policejním prezidiem, který
dokumentuje počty obětí trestných činů za rok 2013, z nějž vyplývá, že ženy byly svým
počtem častěji oběťmi loupeží než muži. Přikládám to skutečnosti, že stále častěji
dochází k přepadení finančních institucí, kde jsou zaměstnané především ženy, stejně
jako na benzinových čerpacích stanicích, ve večerkách apod.
Pozoruhodné jsou údaje o reakcích obětí na loupeže. Ukázalo se totiž, že zhruba
ve čtvrtině případů projevil poškozený při přepadení odpor, a to formou přímé fyzické
obrany.
Např. Obž. V. Š. a J. T., přijeli na skútru ke zlatnické a hodinářské prodejně
poškozeného J. H. , oba maskováni v obličeji motocyklovými přilbami a obž. Š. ozbrojen
střelnou zbraní a obž. T. vybaven slzným sprejem, vnikli do prodejny kde obž. T.
přeskočil prodejní pult a z otevřeného tresoru začal vybírat zlaté šperky a hodinky, obž.
Š. se mezitím dostal do fyzického střetu s poškozeným H., jemuž se podařilo vytáhnout
svoji legálně drženou pistoli, kterou namířil na obžalovaného Š, v průběhu střetu obž. Š.
poškozeného opakované udeřil zbraní do hlavy a poškozený ze své zbraně vystřelil a
poranil obž. Š. na prsteníku pravé ruky, na tuto situaci reagoval obž. T. tím, že proti
poškozenému použil slzný sprej a podařilo se mu zmocnit se zbraně poškozeného,
pomohl obž. Š. a z místa činu uprchli. 23
Nejčastěji se to dělo při loupežích, které probíhaly tak, že pachatel se pokusil
ukořistit majetek oběti bez předchozího varování (například vtržením mobilu z ruky či
21
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stržením batohu ze zad). Za takových okolností se dokonce snaha bojovat s pachatelem
objevila hned ve 46% případů, tedy bezmála v jedné polovině. Je jistě na místě dodat,
že častěji se o aktivní odpor pokoušely oběti ženského pohlaví, což je ovšem bezesporu
do jisté míry dáno i tím, že právě ženy byly také častěji než muži oběťmi výše
zmíněného typu loupeže. 24
Přístupy přepadených pracovníků lze rozdělit následovně:
1. soupeřivý přístup – tento typ prožívá při přepadení pocity vzteku a zlosti, cítí
se ponížen, je odhodlán jít do konfliktu bez ohledu na rizika. Má blízko
k nepromyšleným a nebezpečným reakcím.
2. Kvasikooperativní přístup – převládá pocit strachu a obav, projevuje se
v hyperaktivitě. Přepadený dělá nejen to, co pachatel požaduje, ale vychází
mu i horlivě vstříc. (Pozor, při uvědomění si toho nebezpečí hrozí možnost
vzniku posttraumatické stresové poruchy, pocity viny.)
3. Pasivní přístup – přepadená oběť se sklony k zamrznutí: Fáze šoku přejde
v psychické a fyzické ochromení. Tělo i mysl vypovídají službu, nejsou
schopny si vybavit poučky o rozumném chování při přepadení. Líčení
událostí bývá zcela impotentní, oběti si nepamatují téměř nic z kritického
dění.
4. Racionální přístup – optimální varianta: Po počátečním šoku se přepadený
rychle adaptuje na situaci, zkoncentruje se, registruje pachatele, event. jedná
dle instrukcí (např. spustí poplach).
V tomto stadiu svědkové mohou sledovat činnost pachatele či pachatelů a
zapamatovat si tak informace, které mohou být velmi cenné pro pozdější vypátrání
pachatelů a jejich usvědčení. Při rozhodování se, jak v tomto stadiu jednat, je však nutné
mít na paměti, že žádná finanční částka nenahradí lidský život nebo újmu na zdraví. Ve
vyhrocené situaci tváří v tvář silnému ohrožení se každý chová po svém. Obvykle je
těžké odhadnout, jak se ten který pracovník zachová. Dokonce i samotné oběti
loupežných přepadení bývají ex post překvapeny tím, co udělaly, ale i tím, co neudělaly,
ačkoliv udělat chtěly. Přepadená pracovnice banky nebyla například v průběhu ohrožení

24
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schopná zinscenovat mdloby, ačkoliv si právě tento způsob řešení opakovaně
nacvičovala v klidu domova jako optimální variantu.
Účinnost násilných projevů ve vědomí oběti snižují osvojené návyky
bezpečného chování, osobností dispozice (schopnost adaptovat se rychle na situaci,
ovládnout emoce, racionálně uvažovat, rozhodovat, reagovat, motivace přežití),
pozitivní zkušenosti, existence bezpečnostních prvků (fyzické, technické, stavební aj.
ochrany).
Bezpečné chování zaměstnanců nevzniká samo od sebe. Má-li skutečně
fungovat, musí se pěstovat, trénovat a dolaďovat například na opakovaném školení
zaměstnanců. Jak se chovat v náhlé situaci ohrožení na pracovišti, to není soukromou
věcí úřednic a úředníků za přepážkami, v trezorových místnostech atd. Krizová situace
typu napadení či přepadení je z pohledu ohroženého vždy náhlá a nečekaná. Každého
psychicky zaskočí, je normální, že jde silně pod kůži. Ani kvalitní psychologická
příprava tyto přirozené reakce neodstraní. Bylo by to ostatně nesmyslné, protože tento
první úlek má cenu zlata. Startuje totiž rezervy, které bude přepadený potřebovat. Dobrá
příprava spočívá spíše v tom, „jak dál“, jak se v situaci ohrožení dále rozumně chovat,
aby přepadený zbytečně nezvyšoval rizika plynoucí z ohrožení, a též je o tom, co by
měl učinit se svou myslí, aby později mohl hodnotně vypovídat a přispět k dopadení
pachatele.
Reakce obětí zvyšující rizikovost situace loupežného přepadení:
• Nerespektování pokynů pachatele
• Kladení odporu pachateli
• Pachatelem registrované pokusy oběti o přivolání pomoci
• Pachatelem vnímané nečekané, a tudíž ohrožující reakce oběti
• Liknavé plnění požadavků pachatele
• Blokování ústupové cesty pachateli po získání kořisti
• Emočně výrazné projevy oběti
• Identifikace oběti.
Nejcitlivější okamžiky pro pracovníky po loupežném přepadení jsou:
• Bezprostřední doba po události, než jdou poprvé spát
• Interval zhruba tří dnů od uvědomění si prožitého incidentu
• Návrat z nemocnice
15

• Ukončení případné pracovní neschopnosti a návrat na pracoviště.
Po určité době může být pachatel zjištěn a nastoupí procesní byrokracie, která ve
svědkovi znovu vyvolá vzpomínky na celou událost s opětovným požadavkem
vyjadřovat se k celé situaci a ve své podstatě usvědčovat pachatele z jeho jednání.25
Považuji za nezbytné zmínit se na tomto místě o opakované viktimizaci, která je
zásadním problémem, zejména u loupeží (a to jak u komerčních objektů, tak vloupání
do bytů), neboť opakovaná viktimizace objektů je považována spíše za pravidlo než
výjimku. Ve výzkumné studii založené na rozhovorech s 21 usvědčenými pachateli
loupežných přepadení uvedlo celkem 76 % z nich, že se vrací na místo činu, protože už
objekt poznali a vědí, jaké možnosti lupu ještě skýtá. Předpokládají také, že si oběti
v určité časové lhůtě pořídí znovu uloupené věci. Tím se otevírá šance podruhé uloupit
nové věci. 26

1.3.3. Motiv
Jak už bylo výše řečeno, nejčastějším motivem pachatele ke spáchání trestného
činu loupeže je majetkový prospěch, tedy získání buď přímo finančních prostředků nebo
předmětů, které se dají snadno a bez větších potíží zpeněžit (cigarety, elektronika,
zlato).
Mohou však nastat situace, kdy majetkový prospěch není hlavním důvodem
jednání pachatele, jeho jednání ale všechny znaky skutkové podstaty loupeže naplňuje –
viz např. okolnost, že pachatel se dopustil zločinu loupeže podle § 173 odst. 1 tr.
zákoníku z politického přesvědčení, nemá pro naplnění zákonných znaků citovaného
zločinu žádný význam. Daného trestného činu se měli dopustit tím, že „dne 29. 3. 2016 v
době kolem 10:00 hodin v P., na H. m., kde poškozená E. K. pokojně protestovala proti
návštěvě čínského prezidenta v P. a v obou rukách držela látkovou vlajku Tibetu o

25
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rozměru 80x100 cm, přiskočili zezadu k poškozené a chtěli jí vlajku z rukou vytrhnout,
kdy poškozená se začala bránit tak, že ruce s vlajkou přitiskla ke svému tělu a snažila se
ji u sebe držet, oba obvinění se snažili překonat odpor poškozené a za vlajku dále tahali,
až se obviněnému X. W. podařilo vlajku z rukou poškozené vytrhnout, s vlajkou poté od
poškozené utekl a vhodil ji do řeky Vltavy, čímž způsobili poškozené J. P. škodu
zničením vlajky, která byla v jejím vlastnictví, ve výši 350,- Kč“.27
Ani samotná skutečnost, že na straně pachatele nebyl dán zištný motiv zmocnit
se násilím cizí věci, nevylučuje naplnění zákonných znaků zločinu loupeže podle § 173
odst. 1 tr. zákoníku. Např. Takto byl posouzen skutek, který podle zjištění Okresního
soudu v Náchodě spočíval v podstatě v tom, že obviněný dne 12. 3. 2017 v 00,30 hodin v
J. – J. v L. ulici v úmyslu zmocnit se klíčů od bytu poškozené M. R., která mu je na jeho
žádost odmítla vydat, napadl poškozenou tak, že ji strhl za vlasy na zem, kde ji
několikrát udeřil pěstí do obličeje, při tom jí z kabelky, kterou měla u sebe, odcizil
mobilní telefon v hodnotě 3 000 Kč a klíče od bytu a odešel. Ze zjištění uvedených ve
výroku o vině je patrno, že obviněný tehdy s poškozenou v jejím bytě bydlel. Obviněný v
dovolání namítl, že poškozenou fyzicky napadl nikoli proto, aby jí odcizil klíče a mobilní
telefon, ale z jiného důvodu, konkrétně z důvodu, že vůči němu byla „verbálně
agresivní“. Tyto námitky nejsou s to zvrátit výrok o vině zločinem loupeže podle § 173
odst. 1 tr. zákoníku. I kdyby se připustilo, že původním motivem, který inicioval
posuzované jednání obviněného, byly nějaké slovní projevy poškozené na jeho adresu,
nelze pominout, že v průběhu násilného jednání a v jeho celkovém rámci se obviněný
zaměřil na kabelku, kterou měla poškozená u sebe a z které jí vzal mobilní telefon a
klíče. Očividně tedy k případnému původnímu motivu přistoupil úmysl obviněného vzít
poškozené tyto věci. Použité násilí pak bylo prostředkem, jímž obviněný eliminoval
odpor poškozené, přičemž v bezprostřední spojitosti s použitým násilím vzal poškozené
kromě mobilního telefonu i klíče, jejichž vydání těsně před tím na poškozené
bezvýsledně požadoval. Nemohou tedy být žádné pochybnosti o tom, že ze strany
obviněného šlo o násilí, které bylo proti poškozené použito v úmyslu zmocnit se jejího
mobilního telefonu a klíčů. Bezvýznamné je, že obviněný později vydal klíče, když byl
zadržen policií, a že dal mobilní telefon své sestře s tím, aby ho vrátila poškozené. Na

27

Usnesení Nejvyššího soudu ČR - senátu ze dne 29. 3.2018, sp. zn. 6 Tdo 1416/2017 [ASPI ID:

JUD375996CZ]

17

posouzení skutku jako zločinu loupeže nemá vliv to, jak obviněný dále naložil s věcmi,
které předtím násilně odňal z dispozice poškozené a které se posléze do dispozice
poškozené vrátily. Ani okolnost, že jednání obviněného nebylo vedeno vyloženě zištným
motivem ve smyslu záměru majetkově se obohatit, nic nemění na tom, že zákonné znaky
zločinu loupeže byly jeho jednáním naplněny. Podle výpovědi obviněného klíče vzal
poškozené proto, že mu řekla, že už u ní nebydlí, a mobilní telefon jí vzal proto, že se
potřeboval kontaktovat se sestrou. Nešlo tedy o typicky zištný motiv, nicméně úmysl
zajistit si možnost dispozice s uvedenými věcmi prostřednictvím násilí proti poškozené
obviněný realizoval způsobem evidentně vykazujícím zákonné znaky zločinu loupeže
podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku.28

1.4. Druhy loupeží
Dostupná literatura klasifikuje loupeže podle různých hledisek:
1) Podle intenzity agrese lze vymezit následující druhy loupeží:
•

Loupeže páchané s použitím pohrůžky bezprostředního násilí (např. pachatel namíří
zbraň na přepadenou osobu a vyzve jí, aby mu vydala peněžní hotovost atp.)

•

Loupeže páchané užitím přímého fyzického (brachiálního) násilí (např. pachatel náhle,
v úmyslu zmocnit se cizí věci, zaútočí na oběť a v okamžiku, kdy oběť je ve stavu
znemožňujícím klást odpor, se zmocňuje předmětu svého zájmu)

•

Loupeže páchané uvedením osoby do stavu bezbrannosti lstí (např. pachatel namíchá do
nápoje silný uspávací prostředek nebo nějakou omamnou látku s úmyslem zmocnit se
cizí věci v době, kdy oběť bude omámena účinkem podané látky atp.)

2) Podle charakteru napadeného objektu můžeme loupeže zařadit zejména do
následujících skupin:
•

Loupežná přepadení peněžních ústavů (do této skupiny řadíme loupeže páchané
v bankách, záložnách, spořitelnách a na poštách, které mohou být spáchány jako tzv.
akční loupeže, nebo loupeže na přepážce. Pod pojmem akční loupeží rozumíme
„vojensky“ organizovaný přepad s použitím zbraní, kterého se účastní větší počet
pachatelů s cílem odcizení veškeré finanční hotovosti. Loupeží na přepážce rozumíme
28
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6. 6.2018, sp. zn. 7 Tdo 680/2018 [ASPI ID:

přepadení banky jednotlivcem nebo několika pachateli, kteří po přistoupení k přepážce
požadují na pokladníkovi pod hrozbou použití zbraně či výbušniny vydání dostupné
peněžní hotovosti).29 Loupežím v peněžních ústavech se předchází již tím, že vnitřek
budov je stavebně, technicky a signalizačně řešen tak, aby nebyl možný průchod
jednotlivými částmi a sektory, zejména k místům, kde jsou uloženy velké hodnoty.
30

Zde je pro úspěšné spáchání nutná příprava pachatele a jistá sofistikovanost, jako

pachatelé tudíž nefigurují osoby závislé na OPL, ale na skutek se připravují, jsou
maskovaní, mají připravená zavazadla na kupř. plata s vystaveným zlatým zbožím či
peníze a zajištěný odbyt pro uloupené věci a únikovou cestu. Pachatel zpravidla rovněž
nepracuje sám, skupina má rozdělené funkce.
•

Loupežná přepadení přepravy peněz (do této skupiny řadíme loupeže provedené proti
pracovníkům bezpečnostních agentur převážejícím peněžní hotovost, zaměstnancům
podniků převážející tržby či peněžní hotovost k výplatám zaměstnanců atp.)31 Jedná se
o trestnou činnost vyžadující jistou míru brutality, ale i odhodlání ze strany pachatelů,
neboť samotní zaměstnanci a řidiči těchto vozidel jsou na případné přepadení jednak
připraveni a jednak trénovaní, jde o zaměstnance bezpečnostních agentur s byť často
minimálním, ale přece jen výcvikem. Každopádně jsou tito zaměstnanci ozbrojení, čímž
riziko pro pachatele roste, stejně tak ovšem roste riziko zranění čí ohrožení života pro
poškozené. Materiální škody v těchto případech jsou pochopitelně značné.
Např. Pachatel T. V. spolu s nejméně jedním doposud nejištěným spolupachatelem dne
21. 12. 2011 kolem 20:3, hod. na obcí Ch., okr. N., před levotočivým nájezdem na
silnici č. 38, maskováni tmavými pletenými kuklami, položili přes šíři vozovky tzv.
„zastavovací pás“ s dutými hroty určený k násilnému zastavování vozidel, v úmyslu
donutit zastavit kurzovní vůz zn. VW Transporter, převážející finanční hotovost ve výši
29
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13.453.000,- Kč a následně, pod pohrůžkou použití násilí přimět posádku vozu vydat
převáženou finanční hotovost, avšak i přes to, že kurzovní vůz zastavovací pás přejel a
došlo k proražení tří jeho pneumatik, podařilo se řidiči poškozenému V. V a jeho
spolujezdci poškozenému R. K. v obavách o život a zdraví, v jízdě dále pokračovat, ujet
cca 200 metrů a zastavit v připojovacím pruhu na hlavní komunikaci č. 38 ve směru na
P., v důsledku toho pachatelé od dalšího jednání upustili, přičemž tímto jednání
způsobili poškozené společnosti G. Škodu na poškozených kolech kurzovního vozu
v celkové výši 11.730,- Kč.32
•

Loupežná přepadení obchodů, provozoven a jiných živnostenských prostor (např.
loupežná přepadení čerpacích stanic, různých obchodů za plného provozu, kasin, heren,
zlatnických provozoven atp.)33 – poměrně častá, ani zde není nutná velká předchozí
příprava, pachatel často jen markýruje ohrožování střelnou zbraní či nožem, zbraň
obsluze ani neukáže, vyhrožuje slovně. Ve většině případů – pokud přepadení není
skutkem spáchaným skutečně v náhlém popudu, je maskován minimálně kapucí, neboť
počítá s kamerovým systémem, bere hotovost z pokladny, nemá zavazadlo či tašku, aby
si odnesl např. kartony cigaret či alkohol. Tato přepadení probíhají v nočních hodinách,
neboť provozovny jsou otevřeny non-stop a provoz je v tuto dobu nejmenší. Jsou však
známy excesy, kdy došlo až k usmrcení prodavače – prodavačky, vzhledem k vysoké
brutalitě útoku.

•

Loupežná přepadení bytových prostor (např. pachatel zazvoní u bytu, po otevření
násilím vnikne do bytu, spoutá přítomné osoby a použitím dalšího násilí dosáhne vydání
peněz, klenotů, sbírek atp)34 (hot points) – v poslední době velmi se rozmáhající trestná
činnost. Rodinu, která je zjevně dobře situovaná, si vyhlédne skupina pachatelů, dobře
si zjistí denní režim jednotlivých členů a domácnosti jako takové, bezpečnostní zajištění
nemovitosti, zvyky ohledně chování psa, kterého rodina má. Nakonec naplánuje
přepadení takové rodiny, násilné vniknutí do domu, spoutání poškozených, případné
mírné fyzické napadení, které má v poškozených evokovat strach a podřízenost nebo

32

Rozsudek KS v Praze sp. zn. 6T 22/2017

33

PORADA, Viktor. Kriminalistická metodika vyšetřování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš

Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-042-0. Str. 34-35
34

Ibid, str. 34-35

20

strach o ostatní členy rodiny. Jeden z poškozených je vyzván k otevření sejfu či sdělení
kódu, předání platebních karet a PIN kódů. Pachatelé jsou maskovaní tak, že je pro
poškozené nejen nemožné podat jakoukoliv výpověď ohledně vzhledu pachatelů, ale
rovněž na místě činu nezanechávají sebemenší stopu, jsou připravení do té míry, že
nejen rukavice jsou samozřejmostí, ale i pokrývky hlavy. Na místo přinesou vlastní
nástroje, tašky, v případě většího lupu použijí i tašky poškozených. V domě vzhledem
k předchozí přípravě nejsou tlačení časem, zdrží se klidně i několik hodin. To
pochopitelně vede ke spolupráci i poškozených, kteří zpočátku vzdorovali např. se
sdělením PIN kódů k platebním kartám či s heslem k sejfu. Při odchodu poškozeným
vyhrožují a ničí mobilní telefony kvůli volání tísňové linky. Odjezd je naplánován
mimo kamerové systémy. Pokud dojde ke zjištění totožnosti pachatele a jeho trestnímu
stíhání, je zjištěno, že si poškozené natipoval např. jakožto řidič kurýrní služby, jeden
ze zaměstnanců nebo osoba sedící vedle stolu v hostinci, kam poškozený chodil
pravidelně na pivo a karty a informace o jeho rodinném životě a zvycích odposlouchal.
Např. Obžalovaní L. S. a M. H. dne 4. 11. 2012 v době od 22:50 DO 23:00 hod. v obci
T., vnikli na pozemek rodinného domu, kde v úmyslu zmocnit se cizí věci, maskováni
v obličeji, úmyslně fyzicky napadli poškozenou K. K., tak, že jí za zády zkroutili ruce,
které jí pak spoutali umělohmotnou zdrhovací páskou, přiložili jí ke krku nůž o délce
čepele cca 10 cm, a poté společně s ní vstoupili do domu, kde pod pohrůžkou použití
krátké střelné zbraně donutili poškozeného L. K. lehnout si na zem, za zády mu spoutali
ruce umělohmotnou zdrhovací páskou a přinutili ho vydat klíče od příručního tresoru,
ze kterého následně odcizili finanční hotovost ve výši nejméně 3.100 Euro a 390.000,Kč, následně oba poškozené uzamkli do prostoru pod schodištěm v přízemí domu, kam
nastříkali pepřový sprej, přičemž u K. K. se v příčinné souvislosti s výše uvedeným
jednáním obžalovaných rozvinula posttraumatická stresová porucha, která trvala
nejméně do 16. 5. 2013 a která je ze soudně lékařského hlediska považována za
déletrvající poruchu zdraví. 35
•

Loupežná přepadení dopravních prostředků (např. loupežná přepadení řidičů
kamionové dopravy, taxislužby atp.)36 převážejících drahé, ale neoznačené zboží –
35
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zpravidla se jedná o cigarety, alkohol, pneumatiky či elektroniku, kde škoda na jednom
kamionu plně naloženém kartony cigaret snadno přesáhne škodu 5 milionů korun.
Zároveň se zpravidla jedná o zboží nijak blíže neztotožnitelné – kartony cigaret či
alkoholu. Příprava pachatelů spočívá ve vytipování místa, kde k přepadení kamionu
dojde, místa, kde dojde k přeložení nákladu, oboje mimo záběry kamer, nezřídka jsou
pachatelé převlečení za policisty, aby řidič měl důvod zastavit jim na „kontrolu“. I zde
mají pachatelé předem zajištěný odbyt zboží.
Např. Z. J. minimálně se dvěma dosud neztotožněnými spolupachateli, po předcházející
vzájemné dohodě v úmyslu zmocnit se násilím cizí věci, se vydávali za příslušníky
policie, přičemž dne 10. 4. 2014 v době kolem 00:30 hod. ve Slovenské republice za obcí
B., okr. T., na silnici č. 51 ve směru na S., motorovým vozidlem zn. Škoda Octavia
s nezjištěnými registračními značkami a s namontovaným nápisem „STOP“ předjeli a
donutili zastavil nákladní motorové vozidlo zn. Scania R420 (tahač návěsu), slovenské
RZ s nákladním návěsem zn. Schmizt Cargobull, slovenské RZ, řízené řidicčm Mm. P.,
následně obžalovaný s kuklou na hlavě a s druhým nezjištěným pachatelem namířili na
poškozeného M. P. krátkou černou střelnou zbraň a vyzvali ho, aby vystoupil z vozidla
s tím, že se jedná protidrogovou akci a poté, co poškozený vystoupil z vozidla, jej
spoutali kovovými pouty, na hlavu mu nasadili černou kuklu, posadili ho do vozidla zn.
Škoda Octavia a odvezli do lesního porostu cca 5 km za obcí T. směrem na S., kde ho
připoutali ke stromu, kdo ho střežil jeden z pachatelů do brzkých ranních hodin dne 10.
4. 2014, kdy ho propustil, zatímco ostatní pachatelé odvezli z B. nákladní soupravu
s naloženým zbožím, převážně LED televizory různých výrobních čísel a jiná spotřební
elektronika, toto zboží vyložili na neznámém místě, přičemž odcizená nákladní souprava
byla dne 10. 4. 2014 v dopoledních hodinách nalezena bez nákladu v S. na účelové
komunikaci K. P. kdy tímto jednáním způsobili celkem škodu ve výši 4. 968.813,- Kč. 37
•

Loupežná přepadení prostá (např. loupežné přepadení občana v parku, na ulici atp.)38 –
pouliční - spáchaná zpravidla bez větší předchozí přípravy ze strany pachatele, často

37
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bývá hraniční s trestným činem krádeže, pachatel se zmocní věcí, které má poškozený u
sebe – kabelka, batoh, mobilní telefon, přičemž vůči oběti užije násilí, neboť oběť si
svůj majetek brání, pachatelem je nezřídka osoba závislá na omamných a
psychotropních látkách a věci a finanční hotovost získané z této trestné činnosti použije
na nákup právě OPL. Oběť je často napadena ze zálohy, bez předchozího kontaktu
s pachatelem. Místy, kde dochází v největší míře k páchání této trestné činnosti, jsou
místa s vyšší koncentrací jednak chodců a jednak takzvaných KZO – tedy kriminálně
závadových osob. Jedná se se o nádraží, nonstop herny a bary či parky.
3) Podle existence předchozího kontaktu pachatel – oběť dělíme loupeže do následujících
skupin:
Loupeže bez předchozího kontaktu
•

Napadení ze zálohy (pachatel je až do posledního okamžiku skrytý a oběť ho předem
nespatří. K oběti se přiblíží nejčastěji zezadu nebo z boku a překvapivým útokem ji
ochromí, oběť nemá zpravidla reálnou možnost se bránit a není schopna popsat
pachatele. Často vedou tyto útoky k bezvědomí oběti, nezřídka ji ohrožují na životě)

•

Frontální napadení (tyto způsoby napadení mají různé varianty, společným znakem je
napadení zepředu, kdy oběť má možnost vnímat útočníky a v některých případech může
důraznou obranou útok odvrátit).
Loupeže po předchozím kontaktu
je charakteristická tím, že se oběť před vlastní loupeží zdržovala dobrovolně ve
společnosti pachatele. Pachatel tento předchozí kontakt někdy navazuje již s loupežným
úmyslem, jindy tento úmysl pojme až v průběhu předchozího styku. V rámci této
skupiny lze rozeznávat následující varianty:

•

Po společné konzumaci alkoholu

•

V souvislosti s provozováním prostituce ( heterosexuální i homosexuální)

•

Po předchozím klamavém jednání (např. oběť je vylákána na obchodní jednání
s vidinou „zaručeně výhodné investice“ a na místě jednání je napadena pachateli, kteří
se zmocní peněžní hotovosti, motorového vozidla a atp. Loupeže uvedeného charakteru
se často vyznačují brutalitou a často vedou k usmrcení oběti. 39
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Ke vztahu mezi obětí a pachatelem lze uvést, že existence předcházejícího
vztahu mezi obětí a pachatelem determinuje způsob páchání a utajování především tím,
že pachatel, který má bližší vztah k oběti (objektu napadení), disponuje větším
rozsahem kvalitních informací umožňujících adekvátnější volbu a přípravu způsobu
spáchání. V etapě přípravy je potom možné samotný vztah i vyvolat (navázání známosti
s budoucí obětí). 40
Ve výčtu ale nesmí chybět ani

fingovaná loupežná přepadení, neboť po

orgánech činných v trestním řízení vyžadují provedení prakticky všech prvotních
úkonů. Teprve poté se oznamovatel buď dozná k tomu, že si vše vymyslel (v opilosti
ztratil nový mobilní telefon či jinou finančně náročnější věc, zpronevěřil tržbu v baru a
takto se snažil manko zamaskovat, na loupeži se sám podílel a oznámení bylo součástí
plánu) nebo i přes tíhu důkazů (nebo bohužel jejich nedostatek) bude trvat na svojí verzi
a nezbyde než věc odložit podle ust. § 159a/4 tr. ř. (neznámý pachatel).
Např. Začátkem ledna roku 2012 řidič kamionu oznámil policii, že byl přepaden
několika ozbrojenými muži. Lupiči prý donutili řidiče zastavit, zmocnili se jeho vozidla
a odjeli do nedalekých Jinočan, kde náklad přeložili do jiného auta. Prázdný kamion i
s lehce zraněným řidičem nechali u autobusové zastávky v Nučicích. Kriminalisté
případ vyřešili za rok a dva měsíce s tím, že loupežené přepadení bylo fingované a řidič
spolu se dvěma kumpány byli usvědčeni, náklad cigaret sami ukradli a rozprodali. 41
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2. Obecně k metodice vyšetřování
Je zřejmé, že metodika vyšetřování jako součást kriminalistické vědy má
následující funkce:
•

Poznávací funkci – spočívající v seskupení trestných činů do homogenních skupin,
podání popisu jejich kriminalistických charakteristik, typických stop vznikajících při
jejich páchání a typických vyšetřovacích situací utvářejících se při vyšetřování těchto
skupin trestných činů

•

Formativní funkci – spočívající ve vytváření typových modelů činností policejních
orgánů v procesu poznání určité kategorie trestných činů. Uvedené typové modely
činnosti obsahují jak poznatky kriminalistických teorií aplikované na podmínky
jednotlivých kategorií trestných činů, tak i zobecněné poznatky kriminalistické praxe.
Shrneme-li předchozí výklad, docházíme k závěru, že metodika vyšetřování je ta
část kriminalistické vědy, která odhaluje a zkoumá zákonitosti vzniku stop a zvláštnosti
postupů při vyhledávání, zajišťování a využívání stop, jiných soudních důkazů a
kriminalisticky významných informací s ohledem na určitý typ trestného činu a
předpokládanou typovou vyšetřovací situaci. 42
Jako další definici je možné uvést, že metodika vyšetřování jednotlivých druhů
trestných činů je systémem tvrzení o kriminalistických charakteristikách jednotlivých
druhů trestných činů, i o jejich stopách a o vyšetřovacích situacích, které se vytvářejí při
jejich vyšetřování a systém metod doporučovaných pro odhalování, vyšetřování a
kriminalistickou prevenci trestných činů určitého druhu. 43
K aplikaci metodiky do reálného procesu vyšetřování je třeba dodržet následující
zásady:

•

Zásada tvůrčího přizpůsobování metodických doporučení konkrétním okolnostem
trestného činu – tato zásada je vyjádřením skutečnosti, že každý trestný čin je
originálem sui generis, přestože vykazuje obecné prvky, podle kterých je podřazen
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určitému typu trestných činů. To znamená, že kriminalista musí aplikovat obecná
doporučení tvůrčím způsobem, s ohledem na konkrétní okolnosti jím poznávaného
trestného činu.
•

Zásada tvůrčího přizpůsobování metodických doporučení konkrétním vyšetřovacím
situacím – samotné tvůrčí přizpůsobování metodických doporučení konkrétním
okolnostem vyšetřovaného trestného činu nestačí. V průběhu vyšetřování může
docházet a dochází k zformování řady variací obecných, ale i jedinečných, možná
neopakovatelných

vyšetřovacích

situací.

Takové situace nelze

zobecňováním

postihnout. 44
První z uvedených zásad je dle mého názoru aplikována zejména ve fázi
prověřování, před zahájením trestního stíhání konkrétní osoby, kdy policejní orgán
teprve sbírá poznatky, tyto třídí a vyhodnocuje, analyzuje a případně – právě dle
uvedené zásady – přizpůsobuje konkrétním okolnostem. Jako příklad z praxe lze uvést
například spojení více trestných činů – loupeží na poštách – z různých okresů či krajů, a
to na základě kriminalistických stop, výpisů podle § 88a trestního řádu či vyhodnocení
AKV.
Druhá ze zásad – zásada tvůrčího přizpůsobování metodických doporučení
konkrétním vyšetřovacím situacím vychází již jednoznačně ze situace po zahájení
trestního stíhání, tedy z procesně využitelných úkonů – výslechů obviněného či
obviněných, svědků, znaleckých posudků. Vyšetřovatel v této fázi musí tvůrčím
způsobem reagovat na skutečnosti zjištěné v této fázi – např. změnou právní kvalifikace
buď podle § 160 odst. 6 trestního řádu, případně § 160 odst. 5 trestního řádu – zde
nabízí situace, kdy teprve lustrací v evidenci držitelů zbraně a po kriminalistickém
zkoumání z balistiky lze pachatele loupeže se zbraní obvinit z trestného činu
nedovoleného ozbrojování podle § 279 trestního zákoníku. Dále se jako příklad nabízí
provedení prověrky výpovědi obviněného na místě podle § 104e trestního řádu,
v okamžiku, kdy se jeho výpověď liší od dosud zjištěných skutečností.
Dodržování obou těchto zásad se musí důsledně a přehledně objevit ve vedeném
plánu jak prověřování, tak vyšetřování.
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Závěrem lze shrnout, že kriminalista využívající ve své praxi doporučení
metodik vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů musí být nadán invencí a
tvůrčím myšlením. Invence a tvůrčí myšlení je předpokladem dovednosti transformovat
doporučení obecného charakteru do podoby prostředku k řešení specifických úloh,
vyplývajících z proměnlivých podmínek a okolností řešení reálného případu. 45

2.1. Kriminalisticko – taktické metody vyšetřování
Můžeme – li obecně chápat metodu jako systém pojmů, nástrojů a pravidel, jež
patří k základům každé vědy i praktické činnosti, pak konkrétněji, pro naše účely,
můžeme metodu charakterizovat jako systém uskupených a vzájemně spojených a
podmíněných úkonů, postupů a operací používaných v určitých podmínkách k řešení
úkolu, který je předmětem poznání. Kriminalisticko – taktickými metodami rozumíme
metody kriminalistické praxe představující strukturu, obsah a posloupnost typických
činností policejních orgánů při organizování procesu poznání kriminalisticky
relevantních událostí a jejich předcházení. Zahrnují zpravidla i proces získávání
informací uložených ve vědomí člověka, jejich přetváření, dokumentaci a způsob jejich
využití

v praxi.

Takovými

strukturálními

metodami

jsou

například

metoda

kriminalistických verzí, plánování procesu odhalování, objasňování a vyšetřování
trestných činu, metody výslechu, rekognice.
Kriminalisticko – taktické metody jsou metodami poznání, které lze uplatnit na
celém světě bez ohledu na konkrétní teritorium, právní systém a časové období. 46
Z podstaty kriminalisticko–taktických metod vyplývají i jednotlivé taktické
postupy a doporučení. Taktickým postupem rozumíme racionální a efektivní činnost
nebo nejúčelnější linii jednání při organizaci a plánování kriminalistické praktické
činnosti, přípravě a provádění jednotlivých kriminalisticko-taktických metod. Jejich
volba se provádí na základě všestranné, úplné a objektivní analýzy konkrétní situace
45
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s ohledem na poznatky jiných vědních oborů a zobecněné zkušenosti kriminalistické
praxe (například navázání psychologického kontaktu, analýza výpovědi v průběhu
výslechu, pomoc vyslýchanému k překonání zdánlivě zapomenutého, psychologické
působení na lživě vypovídající osobu). Zatímco kriminalistické metody mají relativně
stálou povahu, taktické postupy jejich uplatnění jsou značně variabilní. Jejich volba
závisí především na charakteru situací a na možnostech uplatňování poznatků jiných
vědních oborů při zjišťování, zajišťování a prověrce důkazů.47

2.2. Kriminalistické verze
Zjistit a dokázat objektivní pravdu o kriminalisticky relevantní události, která se
odehrála v minulosti, je složitý úkol orgánů činných v trestním řízení. 48 Kriminalistické
verze lze vymezit jako metodu kriminalistické praxe, spočívající ve vyvození a prověrce
všemi shromážděnými materiály opodstatněných domněnek o formách spojení a
příčinách jednotlivých jevů kriminalisticky relevantní události (či jejím celku) jako
reálně možných objasnění doposud zjištěných faktů a okolností případu, potřebných pro
prověrku starých a získání nových faktů a tím i pro zaměření dalšího postupu
vyšetřování v jeho určité etapě. 49
Nejčastější klasifikace třídí kriminalistické verze podle obsahu na verze obecné
a dílčí. Obecnými verzemi rozumíme verze obsahující pravděpodobností objasnění
kriminalisticky významné události jako celku a jejích základních prvků, tvořících
předmět dokazování a vyšetřování. Dílčími verzemi rozumíme pravděpodobnostní
objasnění jednotlivých skutkových okolností a stop. Podle sféry činností, v níž se verze
uplatňují, rozeznáváme následující druhy kriminalistických verzí:
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•

Operativně pátrací verze – využívají se ve sféře operativně pátrací činnosti, zpravidla
jsou vytyčovány na základě velmi neurčitých a nejasných informací, například na
základě anonymního sdělení.

•

Vyšetřovací verze – využívají se v trestním řízení za účelem zjištění a dokázání
skutkového stavu věci. Prověřování a dokazování důsledků vyvozených z vyšetřovacích
verzí je prováděno vyšetřovacími úkony v přísném souladu s ustanovením trestního
řádu.

•

Soudní verze – vytyčuje soudce pro potřeby zjištění skutkového stavu věci, který je
nezbytný pro rozhodnutí soudu. Fakta pro stanovení soudních verzí jsou jednak
obžaloba a dále fakta předkládaná žalobcem, obviněným nebo obhajobou.
Kriminalistické verze nejsou výsledkem chaotického, podvědomého procesu, ani
dílem náhody, ale předcházejícího cílevědomého složitého myšlení, určitého, nutného.
Logického zevšeobecňování. Proto je nesprávné jakékoliv ztotožňování kriminalistické
verze s kriminalistickou intuicí (intuitivní domněnkou), kterou se rozumí schopnost,
založená na zkušenostech a vědomostech, bezprostředně, přímo, jakoby najednou
nacházet ve složité situaci cesty ke správnému řešení úkolů, které vyvstávají v průběhu
vyšetřování. Pro kriminalisty z toho vyplývá důležitý závěr – čím větší jsou zkušenosti
z vypracovávání kriminalistických verzí a vyšetřování trestných činů, čím hlubší a
všestrannější jsou znalosti o zákonitostech zkoumaných procesů, jakož i o cestách a
prostředcích poznání, čím větší je zanícenost pro povolání, čím větší je kritičnost,
zásadovost apod, tím lepší jsou výsledky práce, tím reálnější jsou intuitivní domněnky
při řešení úkolů v procesu vypracovávání a prověrky kriminalistických verzí, tím menší
je nebezpečí, že intuice svede na nesprávnou kolej, do slepé uličky. Čím je lepší a
dokonaleji vyvinutá schopnost činit správné intuitivní závary, tím rychlejší a lehčí je
proces vypracovávání a prověrky kriminalistických verzí a objasňování trestných činů.
50
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2.3. Plánování a organizace vyšetřování
Plánováním vyšetřování se rozumí myšlenková činnost zaměřená na určení
způsobů, metod a prostředků řešení vzniklých kriminalistických situací při odhalování a
vyšetřování trestných činů. Výsledkem této činnosti jsou většinou písemné plány
vyšetřování. Plány jsou potřebnou podmínkou kvalitního vyšetřování prováděného
v zákonem stanovených lhůtách. Plánováním nabývá vyšetřování cílevědomý charakter,
vytvářejí se podmínky pro nalezení nejvhodnějších cest řešení daných úkonů, pro výběr
efektivních taktických postupů a využití všech kriminalisticko-technických prostředků.
51

Do plánu vyšetřování patři:
a) Volba směru vyšetřování cestou vytyčení kriminalistických verzí
b) Stanovení úkolů vyšetřování, konkretizace těchto úkolů s určením předmětu a hranic
dokazování v konkrétní trestní věci a souvisejících okolností, jejichž objasnění je
potřebné ke zjištění objektivní pravdy
c) Stanovení okruhu úkonů a opatření potřebných k řešení vymezených úkolů a prověrce
vytyčených kriminalistických verzí
d) Stanovení postupnosti provedení jednotlivých úkonů a opatření s ohledem na lhůty
jejich provedení
e) Stanovení cíle, obsahu a určení taktiky každého ze zvolených úkonů a opatření za úkol
f) Zformování stanoveného programu postupu a písemné vypracování plánu.
Práce na plánu vyšetřování vychází z následujících principů:
1. Princip dynamičnosti je třeba vidět v tom, že plánování není jednorázových úkonem.
Realizuje se nepřetržitě v celém procesu vyšetřování. Plány vyšetřování se neustále
upřesňují podle nové získaných informací a poznatků a tak se doplňují o nové komplexy
úkonů a opatření. Rovněž se zařazují do plánů nově vytyčené kriminalistické verze,
které vyžadují další prověřování.
2. Princip individuálnosti je třeba vidět v tom, že individuálnost plánování je podmíněna
jak neopakovatelností určité konkrétní vyšetřované věci, tak i zvláštnostmi osoby, která
provádí vyšetřování. Každý plán musí být vybudován na informacích a údajích
získaných v rámci vyšetřování.
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3. Princip konkrétnosti plánování spočívá v tom, že v sestavovaném plánu nesmí být
všeobecné formulace. Program postupu, který obsahuje, musí dávat maximálně přesné
odpovědi na otázky jaký je cíl plánovaných úkonů a opatření, jaké jsou jejich lhůty a
kdo bude tyto úkony provádět. 52
Podle etap vyšetřování je možné rozlišovat následující druhy plánování:
•

Plánování v počáteční etapě vyšetřování

•

Plánování v následující etapě vyšetřování

•

Plánování v závěrečné etapě vyšetřování.
V každé z uvedených etap bude mít plánování svoje zvláštnosti podmíněné
hlavně obsahem výchozích informací a údajů, které mívá kriminalista obvykle
k dispozici a specifikou řešených úkolů. Plánovací činnost nabývá charakteristických
rysů i podle toho, jaký druh organizace vyšetřování určité konkrétní věci se uplatňuje.
Zda určitou věc vyšetřuje jeden kriminalista nebo vyšetřování provádí tým.53
Uvedený výpočet problémů, které je třeba řešit při plánování jednotlivých úkonů
není ani nemůže být vyčerpávající. Podle povahy vyšetřovacího úkonu a konkrétních
podmínek jeho provedení mohou vyvstat další otázky, které budou vyžadovat dodatečné
řešení a tvůrčí přístup. 54
V následujících kapitolách bude moje práce rozdělena právě podle jednotlivých
etap výše uvedených, které budou obsahovat jednotlivé dílčí kroky policejního orgánu
činěné v dané fázi vyšetřování trestného činu loupeže.

2.4. Etické aspekty, související s procesem dokazování
Při shromažďování důkazního materiálu musí vyšetřovatel dbát i respektování
zejména těchto morálních principů:
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• Zásada zákonnosti, resp. zásada stíhání jen ze zákonných důvodů
(nikoho nelze stíhat nebo zbavit svobody jinak než z důvodu a
způsobem, které stanoví zákon, stanoví funkční působnost orgánů
činných v trestním řízení a je výjimkou z nedotknutelnosti osoby)
• Zásada obhajoby (jde o jeden z nejdůležitějších právních a etických
principů, vyplývajících i z mezinárodních smluv!)
• Zásada presumpce neviny (obsahuje klíčový etický požadavek, že není
věci obviněného, aby dokazoval svoji nevinu)
• Zásada oficiality a legality (vyšetřovatel provádí úkony na základě své
úřední povinnosti a musí je provést, jsou-li dány podmínky pro jejich
provedení, a nemůže od jejich vykonání upustit, státní zástupce je
povinen stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví s výjimkou
případů, kdy se stíhání nejeví účelným)
• Zásada vyhledávací (vyšetřovatel je povinen zjišťovat všechny závažné
skutečnosti, ať svědčí ve prospěch či neprospěch obviněného)
• Zásada volného hodnocení důkazů (ta má výrazný morální aspekt, neboť
při vyšetřování hraje vždy velkou roli subjektivní přesvědčení o
pravdivosti důkazů!)
• Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů (existují zákonné
podmínky, za nichž je možné převzít záruky za obviněného)
• Zásada rychlosti trestního řízení (v podmínkách českého právního řádu
zásada obzvlášť důležitá, protože vymahatelnost práva je již po léta
jednou z nejčastěji kritizovaných slabin)
• Zásada zdrženlivosti a přiměřenosti, kdy je nutné zasahovat do práv a
svobod v co nejmenší míře (zejména jde o právo na zachování lidské
důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, nedotknutelnosti osoby a
soukromí, osobních údajů, ochranu před krutým, nelidským a
ponižujícím zacházením apod.)55
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Všechny výše uvedené zásady mají pochopitelně oporu v zákoně, respektive
v trestním řádu, a to konkrétně v § 2. Při prověřování a vyšetřování loupeží (ale
nejen jich) musí mít policejní orgán všechny tyto zásady neustále na paměti a
řídit se jimi – viz např. nutná obhajoba podle § 36 odst. 3 trestního řádu, řádné
odůvodnění domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor podle § 83 a 83a
trestního řádu, ale nejen tyto, ale policejní orgán musí dbát na řádné poučení
zadržené osoby, v případě pochybností jí vysvětlit všechny skutečnosti, které se
k situaci vztahují, zejména lhůty, kterými je zadržení ohraničeno, možnost
kontaktovat obhájce, rodinného příslušníka apod.
Tyto základní zásady trestního řízení lze charakterizovat jako „vůdčí
právní ideje, jimž toto vůdčí postavení přiznává zákon“. Jsou platformou, na níž
je vybudována organizace českého trestního řízení, upravují postup orgánů činný
v trestním řízení a vymezují některá práva subjektů trestního řízení. Míra
uplatnění jednotlivých zásad pak spočívá mimo jiné i na stadiu trestního řízení.
56
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3.
Počáteční fáze vyšetřování
Úkoly, řešené v počáteční etapě vyšetřování, vyžadují většinou rychlé provedení
komplexu úkonů a opatření, z nichž většina má neodkladný prověřovací a zajišťovací
charakter. V řadě případů je třeba tyto úkony a opatření provádět současně, přičemž
jsou jejich výsledky často závislé na maximálním využití faktorů neočekávanosti. Zde
je potřebné zapojení sil a prostředků, které mají k dispozici různé policejní služby.
Většina rozhodnutí při plánování v počáteční etapě vyšetřování se přijímá
v podmínkách neurčitosti, což vyplývá toho, že existuje několik možných variant pro
vysvětlení existujících jevů. Zde vystupuje do popředí úkol typických kriminalistických
verzí, charakteristických pro vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Při minimu
výchozích fakt mohou typické kriminalistické verze určitou dobu sloužit jako orientační
prostředek pro vyhledávání a zajištění důkazů. Jakmile jsou však k dispozici doplňující
fakta, kriminalistické verze se konkretizují a proces plánování nabývá stále výraznější
individuálnosti.
Při dalším plánování vyšetřování pomáhají kriminalistické verze určit okruh
důkazů, které je třeba vyhledat a zajistit před zkoumáním konkrétních okolností
trestného činu. Tyto umožňují vytyčit hned několik směrů pro zjišťování, zajišťování a
zkoumání důkazů. Na základě vytyčených kriminalistických verzí je možné detailizovat
plán vyšetřování a stanovit otázky, které je třeba objasnit.
Jedním z charakteristických rysů plánování v počáteční etapě vyšetřování je, že
se při vytváření plánu v široké míře využívají poznatky z různých druhů evidencí.
Vychází se rovněž z vědeckých doporučení, která obsahují výčet typických počátečních
kriminalistických a operativně pátracích úkonů a opatření prováděných po přijetí
oznámení o spáchání trestného činu.
Úspěch počáteční etapy vyšetřování ve velké míře závisí na rychlosti a včasnosti
provedení počátečních neodkladných operativně pátracích a kriminalistických úkonů a
opatření. Velký význam zde proto vykazuje cílevědomá posloupnost při provedení
plánovaných úkonů a opatření. Na řešení této otázky mají vliv následující faktory:
a) Potřebnost zajištění a zachování původnosti objektů zkoumání, která se
zabezpečuje tím, že se nejdříve provedou vyšetřovací úkony a opatření, které
34

jsou zaměřeny na vyhledání a fixaci rychle mizících stop, nebo na zkoumání
situace na místě trestného činu, které se postupem času mění. Do této skupiny
patří rovněž úkony a opatření, jejichž neodkladnost je dána jinými výjimečnými
okolnostmi, které vylučují jejich provedení v pozdější době, např. výslech
umírajícího poškozeného cizince. Zpoždění při provádění těchto úkonů a
opatření může vést k nenahraditelné ztrátě důkazů a zbytečným průtahům ve
vyšetřování.
b) Zákonem stanovené lhůty provedení určitých procesních úkonů (zadržení,
vznesení obvinění, výslech obviněného).
c) Možný vliv jednotlivých procesních úkonů na projednávání trestní věci (výběr
zajišťovacích opatření)
d) Délka doby, ve které jsou prováděny jednotlivé úkony a opatření (revize,
expertizy)
e) Možnost prověřit určitým úkonem několik kriminalistických verzí.57
Kriminálními situacemi, ve kterých probíhá loupež, tvoří zejména:
• Charakter místa činu (například, zda je místo činu ve velkoměstské aglomeraci
či na místě s menší koncentrací obyvatel, zda je místo v exteriéru či interiéru
atp.)
• Doba spáchání loupeže (tak například zobecněné poznatky z USA ukazují, že
nejvíce bankovních loupeží je pácháno v pátek od 11.00 hod. do 15.00 hod.)
• Charakter napadených osob (například ozbrojený a řádné vycvičený ochránce,
nemocná přestárlá osoba, osoba v podnapilém stavu atp.)
Pachatelé se mohou kriminální situaci přizpůsobit (například získat informace o
charakteru napadeného objektu, přesně naplánovat loupež v určitém čase, opatřit účinné
zbraně, připravit odchodovou cestu atp.), mohou situaci využít (například zaútočit na
opilého člověka atp.) nebo mohou situaci ovlivnit (například vylákat osobu na odlehlé
místo pod příslibem poskytnutí sexuálních služeb atp.)58
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Typickými počátečními situacemi při vyšetřování loupeží lze označit
následující:
• Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin loupeže,
pachatel nebo spolupachatel byl zajištěn na místě činu nebo jeho bezprostřední
blízkosti, odcizené věci, případně i použitou zbraň má nebo nemá u sebe.
• Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin loupeže,
nedovolují vyslovit důvodné podezření, že tento čin spáchala určitá osoba,
údaje k zjištění totožnosti pachatel (pachatelů) jsou dispozici, identifikační
znaky věcí pocházejících z trestné činnosti nebo z prostředků použitých při
loupeži jsou nebo nejsou k dispozici.
• Zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin loupeže,
informace o identifikačních znacích pachatele (pachatelů) nejsou k dispozici,
nebo jsou pouze povrchní, identifikační znaky odcizených věcí nejsou
k dispozici.
• Zjištěné skutečnosti (kromě výpovědi oběti) nenasvědčují tomu, že se stal
trestný čin, informace k zjištění totožnosti pachatele nejsou k dispozici,
identifikační znaky odcizených věcí se nedaří zjistit. 59

3.1 . Pátrání po pachateli z místa činu
Pátrání po pachateli loupeže je jedním ze způsobů pátrání, které se provádí
bezprostředně po spáchání trestného činu, obvykle z místa činu (nálezu) a to po
bezodkladném zjištění informací důležitých k zahájení této činnosti. Pátrání vedou
zejména policisté výjezdových skupin, pracovníci SKPV a pořádkové policie.
Pronásledování pachatele musí být okamžité, rychlé a organizované zmobilizováním
veškerých dostupných sil a prostředků. Není ohraničeno dobou, ale vychází z práce
výjezdové skupiny na místě činu. Aby takové pátrání bylo úspěšné, je nezbytné zajistit:
• Fungující hlásnou službu a zabezpečení rychlého výjezdu na místě činu.
Zde hraje velkou roli časový faktor.
• Zjistit na místě činu potřebné údaje, které jsou nutné k zahájení pátrání a
pronásledování pachatele a tyto neprodleně předat na příslušné operační
59
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středisko PČR jako např. popis pachatele, popis odcizených věcí, směr
pohybu pachatele apod.
• Na základě zjištěných údajů rozvinout pátrání po pachateli a jeho
pronásledování v potřebném rozsahu a stanoveném prostoru.
Podmínky pro zahájení pátrání z místa činu a pronásledování pachatele lze
charakterizovat následovně:
U známého pachatele se předpokládá, že je znám i jeho popis. Současně
s pronásledováním pachatele by mělo být vyhlášeno pátrání přímo po jeho osobě.
U neznámého pachatele je pátrání závislé na několika podmínkách:
•

Od doby spáchání uplynula krátká doba a je předpoklad, že pachatel není
příliš vzdálen od místa činu

•

Byl získán dostatečný (někdy stačí i částečný) popis pachatele, který je
důležitý pro jeho odlišení od ostatních osob

•

Jsou podmínky pro nasazení služebního psa, např. i zjištění směru
odchodu pachatele z místa činu má svůj taktický význam

•

Byl zjištěn popis motorového vozidla, kterým pachatel z místa činu odejel,
popřípadě jej používá

•

Byly zjištěny informace o směru odchodu nebo příchodu pachatele.
Příklady forem pátrání:

•

Navedení služebního psa na stopu

•

Osobní pátrání policistů, které vychází z místní a osobní znalosti

•

Prověrky osob v restauracích a dalších restauračních zařízeních

•

Provedení pátrací akce (uzavření prostoru, vytvoření clon, uzavření místa
možného výskytu pachatele, kontrola a perlustrace osob, propátrávání
prostoru nápadu trestného činu, prověrka závadových bytů nebo míst, kde
se závadové osoby scházejí, kontroly v závadových ubytovacích
zařízeních, skryté pozorování místa možného výskytu pachatele,
propátrávání břehů pomocí člunů poříčních oddělení, potápěčů apod. vždy
v případě, že je předpoklad, že věc důležitá pro objasnění případu byla
pachatelem odhozena do vody apod.)

•

Prověrka

překupníků,

obchodů

s použitým

zbožím,

zastaváren,

antikvariátů, šetření v místech nelegálního prodeje zboží (burzy, stánkový
prodej apod.). Tuto formu pátrání provádět dle zjištěných taktických znaků
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z místa spáchání trestného činu, odcizeným věcem, zjištěným markantům
odcizených věcí apod.)
•

Propátrávání terénu pomocí Letky MV

•

Provedení opatření u peněžních ústavů v případě odcizení vkladních
knížek, cenných papíru, platebních karet

•

Provedení opatření, pokud byly při trestném činu odcizeny tiskopisy
objednávek, razítek, na které je možno učinit bezhotovostní nákup

•

Souběžně ověřovat, zda ze strany poškozeného nedošlo k fiktivnímu
oznámení za účelem zakrytí vlastní trestné činnosti (např. zpronevěra,
platební neschopnost apod,.)

•

Vyhodnocení písemností poškozeného, osobních používaných věcí
(mobilní telefon, pevná linka, vyhodnocení mobilních buněk apod.)

•

Vyhodnocování kamerových systémů 60

Kamerové systémy jsou v současné době nedílnou součástí prakticky každé
provozovny, baru, benzinové čerpací stanice, ale i bytových jednotek. Zároveň jsou
kamerami osazeny důležité křižovatky, tunely, vlaková i autobusová nádraží jako
součást městského kamerového systému. Dlouho byla řešena otázka použitelnosti
kamerových záznamů jako důkazního prostředku –.61 kdy tímto problémem se zabýval i
Nejvyšší soud ČR.
Např. I za situace, kdy kamerový záznam pořízený soukromou osobou, který
zasahuje do sféry osobnostních práv zaznamenané osoby, nebyl pořízen s jejím
souhlasem či v souladu se zákonnými výjimkami, není jeho použitelnost pro potřeby
dokazování ve správním řízení zcela vyloučena. V těchto případech je vždy nutno
poměřit legitimitu cíle, kterého mělo být pořízením záznamu dosaženo, na straně jedné
a přiměřenost užitého postupu na straně druhé. Je tak vždy nutno uvážit, zda v
konkrétním případě může nad ochranou osobnostních práv dotčeného subjektu převážit
zájem společnosti na objasnění a potrestání deliktních jednání a především pak ochrana
ústavně zaručených práv pořizovatele takového záznamu.
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II. Je-li kamerový systém, z něhož pochází posuzovaný záznam,
provozován bez oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů (§ 16 zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů), nejde jen z tohoto důvodu o důkaz nezákonný. Porušení
této povinnosti má ve vztahu k dokazování pouze ten následek, že, má-li být takto
pořízený záznam použit jako důkaz ve správním či soudním řízení, neplatí presumpce
provozování tohoto systému v souladu se zákonem, a bude tak nutné provést celkové
posouzení, zda docházelo ke zpracovávání osobních údajů v rozporu se zákonem, či
nikoliv.
Vzhledem k současnému vývoji informačních technologií a jejich četnosti v
každé domácnosti lze předpokládat, že i v oblasti trestního práva, resp. v dokazování v
trestním řízení, bude postupně přibývat důkazů v podobě soukromě pořízených
kamerových záznamů. Z tohoto důvodu je nutno se jednoznačně vypořádat s otázkou
přípustnosti a použitelnosti těchto důkazů v trestním řízení. Z uvedené judikatury
vyplývá, že přípustnost těchto důkazů je již v zásadě možná. V každém případě je však
třeba poměřovat napadené hodnoty, tj. ochranu soukromí na straně jedné a ochranu
konkrétních napadených hodnot na straně druhé. Pro doplnění problematiky lze
konstatovat, že existuje celá řada rozhodnutí vztahující se k přípustnosti soukromě
pořízených záznamů v oblasti občanského a správního práva, které nejsou názorově
zcela konstantní. Nicméně v oblasti trestního práva, s ohledem na uvedenou judikaturu
lze konstatovat, že soukromě pořízené záznamy, zejména kamerové záznamy, jsou
zásadně přípustné.62

3.2. Ohledání místa činu - § 113 trestního řádu
Ohledání místa činu je jedním z nejdůležitějších úkonů trestního řízení, kterému
ovšem musí předcházet znalost o tom, co se na místě stalo, proto policista, provádějící
ohledání místa činu musí vytěžit oznamovatele nebo přímo poškozeného, pokud toto
okolnosti dovolí (pokud není hospitalizován či po smrti). Policista nebo hlídka, která je
na místě přítomná jako první, musí bezpodmínečně zajistit místo činu a ochránit stopy
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před zničením např. přihlížejícími osobami a zabránit případné manipulaci se stopami či
věcmi na místě se nacházejícími. Sám tento policista musí dbát na to, aby na místě sám
nevytvářel další stopy či ty existující nezničil, proto je bezpodmínečně nutné používání
jednorázových latexových rukavic a návleků na boty, eventuálně ochranný oblek.
V případě nepříznivého počasí je třeba místo činu ochránit např. plachtami.
Ohledání místa činu je upraveno v § 113 trestního řádu, odst. 1) ohledání se
koná, mají-li být přímým pozorování objasněny skutečnosti důležité pro trestní řízení.
K ohledání se zpravidla přibere znalec, odst. 2) protokol o ohledání musí poskytovat
úplný a věrný obraz předmětu ohledání, mají se proto k němu přiložit fotografie, náčrty
a jiné pomůcky.63
Ohledání místa činu je jedním z neopakovatelných úkonů, proto je naprosto
nezbytné postupovat na místě s ohledem na tuto skutečnost, neboť stopy, které nebudou
prvotně zajištěny, jsou pro další procesní postup ve věci ztraceny. Lze provést
doohledání, či pokračování (např. je provedeno ohledání vozidla, které pachatel užíval
pro páchání trestné činnosti, zajistit stopy a následně, za přítomnosti odborníka, provést
otisk cílů z navigace ze zabudované GPS). Ohledání je pokud možno prováděno za
přítomnosti poškozeného. Policista, provádějící ohledání místa činu musí rozhodnout,
zda přivolat psovoda ke zjištění únikové trasy pachatele a vyhodnotit, zda je třeba
přítomnost či kriminalistických expertů a z jakých oborů – běžně jsou zváni experti
z oboru biologie a balistika. Tito pak dohlíží zejména na správné zajištění stop, aby tyto
nebyly při nesprávném zajištění jakýmkoliv způsobem znehodnoceny. Doohledání je
možné provést i například v situaci, kdy po prvním ohledání získá policejní orgán
kamerové záznamy z místa činu a z nich je zřejmé, že pachatel zanechal
daktyloskopické či biologické stopy na místě, kde ohledání prováděno nebylo.
Ohledání místa činu je v současné době prováděno tzv. stálou výjezdovou

skupinou, ve které je jeden kriminalistický technik a jeden vyšetřovatel. Tato skupina se
specializuje výhradně na provádění ohledání místa činu a je vybavena tomu
odpovídající technikou. Jsou proto vybaveni na zajišťování všech druhů stop na místě
činu. Práce těchto policistů musí být vysoce profesionální, neboť ohledání místa a
zajištění stop je často jediným důkazem proti pachateli trestného činu.
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Formálními náležitostmi první části protokolu ohledání místa činu je označení
osob, které ohledání provedly, osob, které byly ohledání přítomny, důvod ohledání,
časové vymezení úkonu, přesná lokalizace místa, kde je ohledání prováděno a
klimatické podmínky. Druhá část protokolu je popisná, třetí – závěrečná shrnuje zjištěné
skutečnosti a obsahuje seznam stop pod pořadovými čísly a jejich uložení.
Z vypracovaného protokolu musí být zřejmá situace na místě činu a čtenář by si měl být
na jeho základě schopen vytvořit představu o místě činu pro případné další procesní
využití (rekonstrukce apod.) Protokol musí být podepsán osobami, které se na ohledání
místa činu účastnily. Tyto formální náležitosti nelze opomíjet, neboť právě protokol je
tím důkazním prostředkem, který je vyžadován trestním řádem a slouží později u soudu
jako důkaz.
Nedílnou součástí protokolu o ohledání místa činu je fotodokumentace,
zaměřená především na jednotlivé stopy s pořadovým číslem, ale i orientační náhled na
místo činu a také videodokumentace s komentářem na místě přítomného vyšetřovatele.
Rovněž je zpracováván náčrtek v měřítku a topografická dokumentace.
Jednotlivé fáze ohledání místa činu lze popsat jako předběžné – právě při něm je
prováděna výše zmíněná videodokumentace s komentářem a následuje detailní
ohledání. Detailní ohledání lze rozlišit na excentrický způsob ohledání – při kterém se
postupuje od středu místa činu k jeho okrajům „po spirále“, koncentrický způsob
ohledání – při kterém se postupuje od vnějších hranic místa činu k jeho středu „po
spirále“, frontální způsob ohledání (rojnicový postup) při kterém se postupuje z jedné
výchozí linie ke druhé v rojnici, kterou je nutno po dosažení určité linie vyrovnat,
kruhový způsob ohledání – při kterém se postupuje v rojnici po mezikruží, jedna strana
rojnice tvoří střed místa činu a druhá strana opisuje vnější hranici ohledávaného místa
činu a paprskovitý způsob ohledání – při kterém se postupuje od středu místa činu
k jeho okrajům a zpět.
Při ohledání místa činu v místnosti se zpravidla začíná od vchodu. Do místnosti
vstupuje jako první vždy kriminalistický technik, který důkladně prohlédne dveře, okna
a veškeré jejich zabezpečovací, uzamykací a uzavírací mechanismy (tj. zejména
uzavírací zařízení oken a dveří, zámky, závory, zástrčky, apod.), pak prohlédne podlahu
místnosti za účelem technického zajištění a dokumentace zde se nacházejících předmětů
a stop, které by moly být dalšími ohledávajícími poškozeny.
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Místnost se potom zpravidla prohlíží kruhově, tj. začíná se se u vchodu do
místnosti (např. počínaje levou stranou) a postupuje se podle stěn dokola, až zase zpět
ke dveřím. Potom se teprve prohlíží její střed, popř. i strop. Nábytek a ostatní předměty,
které mají hladký povrch, se prohlížejí zvlášť pečlivě, protože na nich mohou být otisky
papilárních linií prstů anebo stopy použitých nástrojů.
Někdy se při prohlídce místnosti začíná od místa, kde pachatel patrně vnikl do
místnosti, a postupuje se až k místu, kudy odešel. Zásadou je, že se vše ohledává a
popisuje ve vzájemné souvislosti, např. po ohledání a popisu psacího stolu je třeba se
zaměřit na přilehlé části podlahy, stěny i podlahu pod stolem, apod. 64
Velmi důležité je rovněž zajišťování a následné označování stop. Prioritu mají
pochopitelně stopy biologické, vzhledem k trvanlivosti. Po nalezení jakékoliv stopy je
provedeno fotografické zadokumentování v detailu, poté s přiděleným pořadovým
číslem, eventuálně s přiloženým měřítkem. Zajištění závisí na druhu stopy a je
prováděno buď nosičem stop (tampony na krevní stopy, zbraň se zbytky krve, zbytek
textilie, pachové stopy) anebo přímé zajištění bez nosiče (seškrab suchých krevních
stop, výškrab zpod nehtů poškozeného).
Stopy vznikají při všech loupežích, tj. jak při loupežích pouličních, tak při
loupežích v peněžních ústavech nebo na peněžních transportech. Najdou se i při
loupežích, kdy pachatel jen vyhrožuje a z nejrůznějších příčin se lupu nezmocnil. 65
V případě loupeží jsou nejčastějšími stopami nalezenými a zajištěnými na místě
činu stopy v interiéru, jedná se o vlákna, otisky prstů či rukavic, stopy obuvi, stopy po
střelbě, stopy na těle poškozeného, kam lze zařadit i prostředky ke spoutání oběti (lepicí
pásky, elektrikářské umělohmotné pásky). Jsou zajišťovány i kamerové záznamy
z prodejen, ty však nejsou zahrnuty do ohledání místa činu, ale jsou vydány
provozovatelem systému na protokol o vydání věci dle § 78 tr. ř., eventuálně jsou
provedeny kopie na datové nosiče policie a následně vyhodnoceny. V okolí místa činu
je pátráno nejčastěji po cigaretových nedopalcích, stopách obuvi či stopách po
pneumatikách vozidla a po stopách při překonávání překážek – vlákna nebo po
64
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předmětech odhozených pachateli – odcizená pokladna, sundané rukavice, maskovací
části oblečení apod. Zde hovoříme o tzv. materiálních stopách trestného činu loupeže,
které se vyskytují zejména při použití brachiálního násilí pachatelem. Tyto stopy se
nacházejí zejména na místě činu, na těle oběti a oděvu, na těle pachatele a na
předmětech použitých k loupeži. 66
Typickými stopami loupeží jsou zejména stopy ve vědomí. Tato skutečnost
vyplývá z faktu, že ve většině případů loupežných přepadení oběť přišla nutné
s pachatelem do styku a měla možnost si zapamatovat jeho podobu (jistou výjimku tvoří
přepadení ze zálohy).
Předpokladem pro vznik kvalitního vjemu (zejména u očitých svědků) a dobré
zapamatování podoby pachatele, jakož i v průběhu loupeže je fakt, že loupež je
nápadnou a neobvyklou událostí, která vzbudí pozornost.
Vedle toho se však uplatňují i některé negativní faktory, působící hlavně na
oběť, které jsou příčinami deformací vznikajících v jednotlivých etapách formování
svědecké výpovědi. V prvé etapě se jedná například o výběrovost vnímání, kdy oběť,
vnímá zejména předmět (zbraň), která ohrožuje jeho život. Při výslechu dokáže přesně
popsat zbraň, pachatele (figuru v pozadí) popsat nedokáže. Jindy vznikají deformace
v etapě znovuvybavení události, kdy u oběti z důvodu traumatizujících prožitků může
dojít k amnézii atp.
Jak již bylo zmíněno, nejvíce stop se zpravidla vyskytuje při použití fyzického
násilí. Uvedení do stavu bezbrannosti lstí a pohrůžky bezprostředního násilí zanechávají
zpravidla stop méně.67
Všechny stopy zajištěné na místě činu jsou uloženy na k tomu určeném místě a
na základě rozhodnutí vyšetřovatele jsou podrobeny znaleckému zkoumání. Pokud
expert vyhodnotí stopy jako upotřebitelné, provede jejich zkoumání a vyjádří se na
položené otázky v odborném vyjádření. Samotnému znalecké zkoumání či podání
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odborných vyjádření z jednotlivých kriminalistických oboru popíšu níže v samostatné
kapitole.
V průběhu ohledání se poznamená vše, byť by se zdálo, že některá okolnost
nemá pro objasňování případu význam. V průběhu ohledání se přihlíží rovněž
k informacím, které byly získány z jiných pramenů, zejména z podání vysvětlení a
z domovních prohlídek. Za tím účelem se informace, které mají vztah k ohledání,
neprodleně předávají policejnímu orgánu řídícímu ohledání. Nikdy nesmíme opomenout
negativní okolnosti zjištěné ohledáním. 68

3.3. Expertizy z oboru kriminalistiky
Význam kriminalistických stop pro kriminalistickou praktickou činnost spočívá
obecně v tom, že výsledek jejich zkoumání umožňuje vytvořit si věrohodnou představu
o celkové situaci a jednotlivých detailech, za kterých došlo k události trestného činu,
vytvořit si představu o fyzických, mentálních vlastnostech pachatelů a o druhu a
zvláštnostech prostředků, jichž bylo použito v souvislosti s událostí trestného činu a
identifikovat konkrétní objekt nebo zjistit jeho skupinovou příslušnost. 69
Kriminalistická expertiza je metoda sestávající ze systému úkonů a operací
směřujících k získání nebo upřesnění kriminalisticky významných informací, a to za
využití odborných znalostí, metod a prostředků z různých oblastí vědy, umění a
řemesel.
V procesu odhalování, objasňování a vyšetřování trestné činnosti se orgány
činné v trestním řízení nutně setkávají s řadou kriminalisticky relevantních skutečností,
k jejichž důkaznímu využití nemohou postačovat běžné znalosti a zkušenosti.
Všechny stopy, zajištěné na místě činu, věci vydané pachatelem či svědky a věci
zajištěné při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor musí být policejním
orgánem vyhodnoceny a podrobeny zkoumání z příslušných kriminalistických oborů.
68
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Není výjimkou, že jedna stopa bude podrobena zkoumání z více oborů (např. zbraň –
daktyloskopie, biologie a genetika, balistika, fyzikální chemie).
Odborná vyjádření v rámci vyšetřování provádí příslušný odbor kriminalistické
techniky a expertiz (OKTE), případně Kriminalistický ústav (KÚ). Zpracovatel
vypracuje jednotlivé žádosti o podání odborného vyjádření, kde sepíše seznam
předložených stop a věcí a položí expertům otázky. Důležité je správné označení stop,
aby souhlasilo s protokoly, podle nichž byly zajištěny a předešlo se tak zpochybnění ze
strany obhajoby obviněného a případnému zmaření důkazů při soudním projednání.
Mezi stěžejní kriminalistické obory patří pochopitelně kriminalistická analýza
DNA - molekulárně genetické zkoumání lidského biologického materiálu obsahujícího
jadernou deoxyribonukleovou kyselinu (DNA), za účelem individuální identifikace
osob70, je ovšem nutné počítat i s možností, že zkoumání z tohoto oboru bude negativní,
proto stopy, u nichž je to jen trochu možné, nechává policejní orgán zkoumat i z oboru
daktyloskopie - zkoumání otisků a stop z hlediska upotřebitelnosti a zjišťování shody
vyplývající z porovnávání:
a. stop se stopami uloženými v daktyloskopických sbírkách,
b. stop s otisky uložených v daktyloskopických sbírkách,
c. otisků osob (známých či neznámých) s otisky uloženými v daktyloskopických
sbírkách,
d. otisky se stopami uloženými v daktyloskopických sbírkách stop s kontrolními
otisky tzv. domácích osob a jiných osob.71
Toto pořadí – tedy daktyloskopie je vždy prováděna jako první – je určeno
technickými postupy získávání a vyvolání stop – poté je prováděno zkoumání biologem,
který provede stěry z předložených předmětů, případně připraví vzorky pro pozdější
zkoumání genetikem, který určí, zda předložené vzorky obsahují kompletní DNA
(deoxyribonukleová kyselina, nositelka genetické informace všech organismů
s výjimkou některých nebuněčných) vhodnou pro srovnání s konkrétní osobou, případně
smíšený profil a stanoví percentuální shodu se srovnávanou osobou. U pachatelů, kteří
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již byli soudně trestáni, je toto srovnávání jednodušší, neboť profil jejich DNA je již
uložen v Národní databázi DNA. U osob, které dosud nebyly trestně stíhány, případně u
poškozených (k vyloučení jejich vzorku, případně ke srovnání) musí být vzorek DNA
odebrán, což se děje zpravidla při prohlídce těla ( § 114 trestního řádu) v rámci
zadržení. Stejně tak jsou u osob obviněných pořizovány otisky prstů, které jsou vloženy
do mezinárodního systém AFIS. A stejně tak jsou odebírány kontrolní otisky od tzv.
domácích osob, aby mohly být vyloučeny osoby, které se na místě činu pohybovaly
oprávněně.
Dalším kriminalistickým oborem, který je v rámci vyšetřování loupeží využíván,
je trasologie - odvětví kriminalistiky, které se zabývá vznikem, vyhledáváním,
zajišťováním a zkoumáním stop nohou, obuvi, dopravních prostředků a stop dalších
objektů podobného druhu, jako jsou části lidského těla (zubů, uší atd.), oděvu,
předmětů, zvířat, apod., pokud tyto nejsou stopami mechanoskopickými nebo
daktyloskopickými. Trasologie zkoumá stopy těchto objektů, jsou-li ve stopě zobrazeny
znaky vnější struktury (morfologické znaky). Je tedy naukou o stopách, která zkoumá
stopu jako zobrazení vnější stránky objektů za účelem identifikace těchto objektů nebo
ke zjištění skupinové příslušnosti a k objasnění všech okolností spojených se vznikem
trasologické stopy.72 I zde velmi záleží na kvalitě, v jaké je stopa zajištěna a zpravidla je
experty určena pouze druhová shoda.
Mechanoskopie - kriminalistická technika, která se zabývá identifikací,
způsobem použití a mechanismem působení nástrojů a jiných podobných předmětů z
hlediska kriminalistiky

73

. Je-li to možné, provádí se individuální identifikace

(ztotožnění použitého nástroje se stopou). Dále se zabývá zkoumáním porušených
schránek na úschovu hodnot (trezory, sejfy).
Vyhodnocení pachových stop – odorologie – metoda pachové identifikace je
metodou kriminalistické taktiky, který slouží ke ztotožnění osob a věcí prostřednictvím
zajištěné pachové stopy. Pachová stopa nemůže být poznána smyslovými orgány
člověka, a proto nemůže být nositelem záměrně zničena, avšak může být překryta
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následným vstupem dalších osob na místo činu 74. Zajišťování pachových stop na místě
činu je velmi náročné, proto jej mohou provádět jen osoby zvlášť vyškolené a stejně tak
porovnání vyžaduje speciálně vycvičené psy na specializovaném pracovišti, přesto není
metoda porovnávání pachových stop považována za plnohodnotné odborné zkoumání a
v trestním řízení jde o nepřímý důkaz.
Kriminalistická balistika je interdisciplinární věda, široký záběr se promítá i do
rozsahu znaleckého zkoumání, které je na oddělení balistických expertiz zaměřeno
zejména na zbraně, vystřelené nábojnice a střely nalezené na místě činu. Svůj praktický
význam má i účast balistika na pitevně při posuzování účinků střelby na tělo oběti. Mezi
základní řešené otázky patří ztotožnění zbraně, kterou na místě události pachatel použil
ke střelbě – takzvaná individuální identifikace, založená na axiomu, že součástky
zbraně, které jsou při výstřelu v kontaktu se střelou a nábojnicí, zanechávají na jejich
povrchu markanty, které jsou jednoznačným odrazem mikro nerovnosti kontaktovaného
povrchu.75 I když existuje celá řada pistolí různých značek se stejným uspořádáním
funkčních mechanismů, má každý typ zbraně své zvláštnosti, podle kterých je možné jej
odlišit od jiných typů.76 Zkoumání z oboru balistiky jsou podrobeny všechny zbraně a
střelivo, v průběhu vyšetřování zajištěné. Experti jednak popíší samotnou zbraň, její
stav (zejména střelbyschopnost), jednak určí, o zbraň jaké kategorie se jedná a zda její
držení je podmíněno povolením a zkušební střelbou ověří, zda se zbraní nebyl spáchán
dosud neobjasněný závažný trestný čin. Zde jen doplňuji, že při ohledání místa činu,
případně při zajištění zbraně je nezbytně nutné odebrat vzorky jak z hlavně (výtěrem),
tak z případně nalezené nábojnice, k dalšímu zkoumání z oboru fyzikální chemie
(povýstřelové zplodiny).
Chemie - oddělení fyzikálních expertiz provádí znalecká zkoumání na velmi
širokém spektru předmětů: fragmenty textilních vláken, skel, kovové otěry a částice,
povýstřelové zplodiny, průmyslové prachy, povýbuchové zplodiny, nátěrové hmoty a
pigmenty apod., tak i další zkoumání v oblasti anorganické analýzy a mikroanalýzy.
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Oddělení chemických expertiz se zabývá zkoumáním organických látek, včetně stopové
analýzy. K analýzám

jsou

využívány majoritně separační

metody,

převážně

chromatografické, které umožňují rozdělení složitých směsí látek s jejich následnou
identifikací

pomocí

hmotnostní

spektrometrie

a

metody

infračervené

spektrofotometrie.77 V rámci vyšetřování loupeží se nejvíce uplatní fyzikální chemie,
která mimo jiné zkoumá i výše uvedené povýstřelové zplodiny. Srovnává výtěr z hlavně
s výtěrem z nábojnice a tyto pak dále s případnými povýstřelovými zplodinami
zajištěnými na těle nebo oblečení pachatele či poškozených.
Kybernetika – analýza dat a zkoumání nosičů dat – v současné době
neocenitelný obor v kriminalistice, neboť jednak zajistí kompletní obsahy mobilních
telefonů a výpočetní techniky (zajištěné při domovních prohlídkách), ale i obsahy
komunikace na sociálních sítích, vyhledávané výrazy na internetových prohlížečích a
obsahy případně zajištěný nosičů dat – paměťových karet, flash disců apod. Stejně tak
lze nechat podrobit zkoumání např. navigaci z vozidla (prohlídka jiných prostor).
Z praxe uvedu, že takto si pachatelé jednak zjišťovali trasu k později přepadenému
zlatnictví, jeho otevírací dobu a později si vyhledávali články, které se týkaly přepadení,
jehož byli pachateli.

3.4. Prvotní vytěžování svědků
Typickými stopami loupeží jsou zejména stopy ve vědomí. Tato skutečnost
vyplývá z faktu, že ve většině případů loupežných přepadení oběť přišla nutně
s pachatelem do styku a měla možnost si zapamatovat jeho podobu (jistou výjimku tvoří
přepadení za zálohy nebo usmrcení poškozeného).
Předpokladem pro vznik kvalitního vjemu (zejména u očitých svědků) a
správného zapamatování podoby pachatele, jakož i průběhu loupež je fakt, že loupež je
nápadnou a neobvyklou událostí, která vzbudí živou pozornost.
Vedle toho se však uplatňují i některé negativní faktory, působící hlavně na
oběť, které jsou příčinami deformací vznikajících v jednotlivých etapách formování
svědecké výpovědi. V prvé etapě se jedná například o výběrovost vnímání, kdy oběť
vnímá zejména předmět (zbraň), pachatele (figuru v pozadí) popsat nedokáže. Jindy
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vznikají deformace v etapě znovuvybavení

události, kdy u oběti z důvodu

traumatizujících prožitků může dojít k amnézii atp. 78
Již při prvotním vytěžování poškozeného v trestním řízení je třeba s ním zacházet
jako s obětí trestného činu, neboť, jak jsem již uvedla výše, trestný čin loupeže je
výrazným zásahem do osobní integrity poškozeného a může jej poznamenat po
psychické stránce na dlouhou dobu nebo i do konce života. Proto je pro potřeby
policejního orgánu provádějícího prvotní výslech vypracován formulář, kde jsou práva
poškozených – obětí shrnuta, tento formulář je poškozeným předán oproti podpisu
s tím, že pracovníci Policie – a to jak vyšetřovatelé, tak psychologové jsou mu na jeho
žádost kdykoliv po předchozí dohodě k dispozici. Krizovou intervenci provádí k tomu
speciálně proškolený příslušník Policie za účelem zlepšení psychického stavu
poškozeného či oběti, kterého dále poučí i mimo jiné o možnosti kontaktovat centra pro
takto postižené - Bílý kruh bezpečí atd.
Je zřejmé, že velice obsáhlé poučení poškozeného není osoba traumatizovaná
právě prodělaným loupežným přepadením schopna jakkoliv vstřebat. Je proto potřeba
mimořádně citlivého přístupu policistů, aby sice byla zachována její práva oběti, ale
zároveň osoba poskytla veškeré informace o trestném činu, jeho pachateli i okolnostech
spáchání.
Kromě výslechu poškozeného jsou samozřejmě prováděny i výslechy dalších
osob – zpravidla se jedná o podání vysvětlení podle ust. § 158 odst. 6 trestního řádu.
Osoby jsou po náležitém poučení vyslechnuty ke všem okolnostem trestného činu, jež
by jím mohly být známy – jedná se o sousedy, náhodné svědky, příbuzné, zkrátka
všechny, u nichž má policejní orgán za to, že mohou poskytnout důležité informace
vedoucí ke zjištění totožnosti pachatele či pachatelů, k průběhu spáchání trestného činu
a k jejich okolnostem.
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3.5. Zadržení pachatele
Zadržení je upraveno v oddílu druhém, § 75 a 76 trestního řádu. V této fázi mojí
práce se budu zabývat zadržením podezřelého, jak logicky vyplývá ze shora uvedeného,
tedy § 76 tr. řádu. Zadržení pachatele loupeží je zpravidla realizováno prostřednictvím
specializovaných útvarů, tedy Zásahovou jednotkou jednotlivých krajů či Útvarem
rychlého nasazení. Důvodem je samotná charakteristika pachatelů loupeží, jedná se o
osoby, které lze označit jako nebezpečné pachatele, ozbrojené a mající zkušenosti
s policejní prací. Právě proto zadržení „komandem“ černooděnců má jistý
psychologický dopad na zadrženou osobu a vliv na pozdější spolupráci při prvotních
úkonech při vyšetřování.
Zároveň je ale nutno předeslat, že zadržení jako takové a následných 48 hodin
policejní lhůty je jedním z nejzásadnějších zásahů do svobod člověka a proto v žádném
případě nesmí být zneužíváno či zadržení neúměrně prodlužováno.
Odst. 1) Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li dán některý z důvodů vazby (§67), policejní orgán v naléhavých
případech zadržet, i když dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§160 odst. 1). K zadržení je třeba předchozího souhlasu
státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout,
zejména byla-li osoba přistižena při trestném činu anebo zastižena na útěku.
Odst. 2) Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to
nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu
orgánu, příslušníka ozbrojených sil může též nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze–li takovou osobu ihned
předat, je třeba některému z uvedených orgánů ometení osobní svobody bez odkladu oznámit.
Odst. 3) Policejní orgán, který provedl zadržení, zadrženou osobu vyslechne a o výslechu sepíše protokol, v němž označí místo, čas
a bližší okolnosti zadržení a uvede osobní údaje zadržené osoby, jakož i podstatné důvody zadržení.
Odst. 4) Policejní orgán, který zadržení provedl nebo kterému byla podle odstavce 2 odevzdána osoba přistižená při trestném činu,
ji propustí bezodkladně na svobodu v případě, že bude podezření rozptýleno nebo důvody zadržení z jiné příčiny odpadnou.
Nepropustí–li zadrženou osobu na svobodu, předá státnímu zástupci protokol o jejím výslechu s vyhotovením usnesení o zahájení
trestního stíhání a další důkazní materiál tak, aby státní zástupce popřípadě mohl podat návrh na vzetí do vazby. Návrh musí
policejní orgán podat bez odkladu, aby osoba zadržená podle tohoto zákona mohla být odevzdána soudu nejpozději do 48 hodin od
tohoto zadržení, jinak musí být propuštěna na svobodu.
Odst. 5) Ustanovení § 33 odst. 1, 5 a 6, § 91, 92, 93 a 95 je třeba přiměřeně dbát i tehdy, jestliže je zadržená osoba vyslýchána
v době, kdy ještě proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání,(§160).
Odst. 6) Zadržená osoba má právo zvolit si obhájce, hovořit s ním bez přítomnosti třetí osoby a radit se s ním již v průběhu
zadržení, má též právo požadovat, aby obhájce byl přítomen při jejím výslech podle odst. 3, ledaže je obhájce ve lhůtě uvedené
v odstavci 4 nedosažitelný. O těchto právech je třeba podezřelého použit a poskytnout mu plnou možnost jejich uplatnění.

Zadržená osoba musí být po dobu zadržení nepřetržitě střežena, jednak
z pochopitelného důvodu, aby nedošlo k útěku, ale také proto, aby si nějakým
způsobem například neublížila.
Protokol o zadržení osoby podezřelé, nazývaný „červeňák“ je vzhledem
k významu tohoto úkonu tištěn na papír červené či růžové barvy proto, aby byl ve
spisovém materiálu snadno k nalezení, neboť právě doba zadržení a dodržení 48 hodin
50

lhůty je jedna z nejdůležitějších okolností, které je třeba hlídat, neboť pokud by v této
lhůtě nebyl podán státním zástupcem návrh na vzetí do vazby, musela by být zadržená
osoba neprodleně propuštěna na svobodu.
Protokol o zadržení podezřelé osoby musí obsahovat v souladu s § 76 odst. 3 tr.
řádu místo a čas zadržení, zda je zadržení provedeno na základě předchozího souhlasu
státního zástupce a pokud ano, uvede se jeho jméno, spisová značka a datum udělení
písemného souhlasu. Pokud je zadržení realizováno bez předchozího písemného či
telefonického souhlasu státního zástupce, i toto se do protokolu zaznamená. V obou
případech je třeba státního zástupce telefonicky vyrozumět o zadržení podezřelé osoby a
o době jejího zadržení.
Dalšími skutečnostmi, zapsanými v protokolu o zadržení podezřelé osoby jsou
důvody a okolnosti zadržení, zároveň policejní orgán uvede, zda proti zadržené osobě
bylo či nebylo použito oprávnění podle § 54 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky. Formulář dále obsahuje poučení o možnosti zvolit si na vlastní náklady
obhájce a radit se s ním bez přítomnosti třetí osoby a přítomnost obhájce při jeho
výslechu.
Rovněž je podle § 82 odst. 3, odst. 4 trestního řádu provedena osobní prohlídka,
aby bylo zjištěno, zda zadržená osoba u sebe nemá jednak věci důležité pro trestní řízení
a jednak zbraň či jinou věc, kterou by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje či cizí. O
nalezených věcech se sepíše seznam, který tvoří přílohu protokolu o zadržení.
U věcí, u kterých panuje podezření, že by mohly sloužit páchání trestné činnosti
či z trestné činnosti pocházejí, je podezřelý vyzván k jejich vydání podle § 78 trestního
řádu. O vydaných věcech je sepsán protokol, jehož kopii podezřelý obdrží.
Stejně tak, pokud je to v souvislosti s prověřovanou věcí nutné, je podezřelý
vyzván k vydání oblečení a bot, které má na sobě – což je uskutečňováno v případě
zadržení ihned po spáchání trestného činu – a tyto věci jsou následně podrobeny
znaleckému zkoumání z oborů biologie, genetika, chemie či další. I o těchto věcech je
podezřelému vydán protokol a je mu poskytnuto náhradní oblečení.
Za velmi důležité považuji, aby v případech, kdy je pachatel loupeže zadržen
krátce po činu, při kterém došlo k použití střelné zbraně, byly podezřelému odebrány
povýstřelové zplodiny, a to zejména z rukou, obličeje a vlasů, zajištěné oblečení bude
v tomto případě rovněž podrobeno zkoumání z oboru fyzikální chemie na přítomnost
povýstřelových zplodin. Pokud je na místě zajištěna i vystřelená nábojnice, je proveden
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její výtěr a jeho chemické složení je porovnáno s chemickým složením povýstřelových
zplodin zajištěných na těle podezřelého za účelem zjištění druhové shody (viz kapitola o
kriminalistických expertizách).
Stejně tak je podezřelý vyzván k vydání mobilního telefonu, který užívá a který
je následně podroben ohledání a je pořízen otisk paměti tohoto zařízení, které je
následně vyhodnoceno a relevantní skutečnosti jsou zařazeny do spisového materiálu.
Zájmové jsou zejména výpisy volání a sms, stejně tak data z mobilní navigace a uložená
data z mobilního vyhledavače. Všechny tyto zjištěné skutečnosti mohou mít důkazní
hodnotu – pachatel si zadá do vyhledavače adresu např. „loupežné přepadení zlatnictví
v XY“ a podobně. Stejně tak pachatel mnohdy neodolá a s lupem se vyfotografuje.
Policejní služebny jsou vybaveny takzvanými policejními celami, tedy
místnostmi, kde podezřelý tráví čas mimo výslechy v době 48 hodinového zadržení.
Zde je po celou dobu střežen k tomu vyhrazenou osobou.
Ze zákona musí být zadržené osobě nejpozději každých šest hodin poskytnuta
strava, na což jsou vyhrazeny zvláštní finanční prostředky. Na doporučení
ombudsmanky musí zadržená osoba dostat nejméně jedno teplé jídlo denně.79

3.6. Fyziodetekce
Fyziodetekci uvádím vzhledem k jejímu využití v této části práce – jako jeden
z možných úkonů počáteční fáze prověřování, který slouží zejména k tomu jako návod
pro další směr vedení pátrání po pachateli, ujištění se, že se prověřování ubírá správným
směrem a teprve v případě relevantního výsledku je možné jej zařadit jako jeden
z podpůrných, nepřímých důkazů do spisového materiálu. Tímto způsobem je možné
rovněž podpořit vyšetřovací verzi, že se jedná o fingovaný trestný čin, který si
poškozený vymyslel. Zároveň v případě spáchání násilných trestných činů (mezi něž
loupež patří) se vykazuje vysoká úspěšnost a užití tohoto prostředku. KÚ ročně zpracuje
kolem 70 fyziodetekcí, přičemž konkrétně u loupeží je poměrně vysoká efektivita. 80
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www.ochrance.cz [zobrazeno dne 27.10.2017]
Konzultace s pplk. PhDr. Bc. Danou Štěpánkovou z Kriminalistického ústavu.
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Úvodem je třeba uvést, že polygraf jako důkazní prostředek není vůbec upraven
v trestním řádu a přípustnost takové metody musí řešit judikatura. 81 Lze však vycházet
z § 89 odst. 2 trestního řádu „za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění
věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité
pro trestní řízení a ohledání“. Vzhledem k tomu, že důkazy jsou zde vyjmenovány
pouze demonstrativně, není možno výkladem tohoto ustanovení vyloučit jako jeden
z možných důkazů ani výsledek fyziodetekčního vyšetření. Jsou známy případy, kdy
soud vzal v úvahu výsledek fyziodetekce jako jiný listinný důkaz nebo důkaz nepřímý.,
případně bylo konstatováno, že metoda přispěla k objasnění případu nebo usvědčení
podezřelé osoby. Závěr fyziodetekčního vyšetření byl uznán jako důkaz, ale jako důkaz
podpůrný, spojený v ucelený řetězec s důkazy dalšími, nikoli jako důkaz samostatný
nebo jediný. Tento přístup plně demonstruje postup soudu podle zásady volného
hodnocení důkazů. Nelze totiž opominout stanovisko Nejvyššího soudu ČR „výsledky
vyšetření na tzv. detektoru lži nemůže soud použít jako důkaz při rozhodování v trestní
věci“
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Obecný soud musí sám rozhodnout o tom, jakými důkazními prostředky bude

objasňovat okolnosti, které jsou důležité pro náležité zjištění skutečného stavu věci a
pro správné posouzení viny či neviny obžalovaného. Vyplývá to z ústavního principu
nezávislosti soudců při výkonu jejich funkcí a z jejich vázanosti pouze zákonem.
Podstata tohoto principu spočívá mimo jiné v tom, že soudcům není možné přikazovat,
jaké důkazy mají v zájmu zjištění skutečného stavu věci provést a jakým způsobem je
mají hodnotit. I samo hodnocení důkazů tedy přísluší obecným soudům a není věcí
Ústavního soudu, aby toto hodnocení přehodnocoval. 83
V zahraničí je důkazní hodnota fyziodetekčního vyšetření posuzována rozdílně:
V některých zemích (USA, Japonsko) soudy takový důkaz běžně připouštějí, v jiných
zemích nikoliv (Německo, Polsko), i tam je však pokládán za přípustný prostředek

81

https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/rozhovor-s-prof-jirim-jelinkem-nejen-o-slabinach-

trestniho-radu [zobrazeno dne 15. 11. 2018]
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policejní práce. Ohledně důkazního využití se vedou v odborných kruzích spory a lze
očekávat, že stanoviska i právní hodnocení se budou dále vyvíjet. 84
Úkon, kdy je vedle sledování a zaznamenávání fyziologických hodnot a jejich
změn na periferii organismu (polygrafické testování) současně snímán také hlas a
svalové chvění v něm (hlasová analýza), se souhrnně nazývá fyziodetekční vyšetření.
Fyziodetekční vyšetření na polygrafu umožňuje konstatovat, že vyšetřovaná
osoba na některé skutečnosti reaguje, a tudíž něco o nich ví. Jde o ne zcela běžnou
metodu používanou orgány činnými v trestním řízení při objasňování trestné činnosti.
Na podněty přicházející z vnějšího prostředí reaguje lidský organismus specifickými
reakcemi, které se projevují fyziologickými změnami. Jde zejména o zrychlení dechu,
zrychlení tepové frekvence, zvýšení arteriálního krevního tlaku, rozšíření zorniček,
ztlumení činnosti zažívacího traktu, počtu červených krvinek, zvýšení srážlivosti krve,
zvýšení hladiny krevního cukru, zvýšení sekrece potu apod. Tímto způsobem reaguje
organismus na jakékoliv ohrožení. V případě fyziodetekčního vyšetření je to strach
z odhalení nepravdivé odpovědi a v této souvislosti hrozících následků.
V roce 1981 bylo pro potřeby policie a orgánu činných v trestním řízení
v Kriminalistickém ústavu v Praze zřízeno oddělení fyziodetekce. V České republice je
fyziodetekční vyšetření postaveno na principu dobrovolnosti. To znamená, že jeho
odmítnutí nemá a nemůže mít pro podezřelou osobu žádné negativní důsledky. Dále
platí zásada, že vyšetřovaná osoba může kdykoliv vyšetření přerušit či ukončit a nemusí
uvádět důvody, proč se tak rozhodla.
Ke snímání grafického záznamu fyziologických změn se přikládají na určitá
místa na těle vyšetřovaného snímače pro jednotlivé kanály (manžeta jako na měření
krevního tlaku, pneumograf na hrudník, na bránici, na prsty elektrody pro snímání
psychogalvanického reflexu, na plíce tzv. sfigmograf pro snímání frekvence srdečních
tepů.) Ten, kdo podstoupí výslech na polygrafu, musí být v pořádku po psychické i
fyzické stránce a nesmí být pod vlivem alkoholu či léků. Neprovádí se u osob fyzicky či
psychicky nezpůsobilých (neurotici – po přípravě, psychopati – zvážit individuálně,
slabomyslní – nevhodné, závislí /alkohol, drogy/ - ztíží, psychotici – nelze, trvalá
somatická onemocnění – těžké astma, srdeční choroby, bolestivé onemocnění páteře…-
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méně vhodné). Postup průběhu fyziodetekčního vyšetření můžeme rozdělit do
následujících čtyř etap:
1. konzultace a příprava
2. vlastní provedení
3. vyhodnocení výsledků
4. formulování závěrů.
Praktické využití polygrafu: zjistit, potvrdit, vyvrátit vztah mezi podezřelou
osobou a událostí, místem, předmětem, dalšími osobami. Výsledkem je:
• zúžení okruhu osob,
• určení míst pro pátrání po věcech či osobách
• upřesnění operativně pátracích vyšetřovacích verzí
• přiznání pachatele.
Pro polygrafické vyšetření je vypracována metodika, obsahující několik metod.
Test představuje určité soubory otázek, na které vyšetřovaný obvykle odpovídá ano
nebo ne. Otázky stimulují emoční reakce vyšetřovaného. Testy se sestavují individuálně
pro každý jednotlivý případ a vyšetřovanou osobu. Otázky musí být jednoznačné,
přesně formulované, srozumitelné, krátké, kladené tak, aby na ně mohl vyšetřovaný bez
přemýšlení odpovědět ano nebo ne. Vzorové testy obsahují následující druhy otázek:
• irelevantní (zjištění normální reakce)
• relevantní (kritické, související se skutkem)
• kontrolní (adekvátní okruhu, druhu skutku, známá, předpokládaná lež)
• vedlejší skutkové otázky (otázky mimo skutek)
• otázky na komplex viny (ochota přiznat trestný čin, i když nebyl
spáchán)
Základní zásady polygrafického vyšetření:
• nepoužíváme jako náhradu za kriminalistické a jiné metody
• používáme při dostatku informací k přípravě souboru testových otázek
• nepovažujeme za neomylnou metodu
• napomáhá zjistit, zda osoby vypovídají pravdivě
• nutný písemný dobrovolný souhlas vyšetřované osoby
• nutno vysvětlit podstatu a průběh testování
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V úvodu vyšetření je osobě podrobně vysvětlen princip, průběh a cíl celého
úkonu a poté je požádána o potvrzení již dříve daného písemného souhlasu s tím, že se
vyšetření podrobí dobrovolně. Dále je v této části osoba dotazována na případné
aktuální zdravotní potíže, na to, zda užívá nějaké léky, jak často a zda některé z nich
požila bezprostředně před vyšetřením.
Vlastní polygrafické vyšetření probíhá v křesle, bokem či zády k polygrafu,
upevní se čidla. Poté následuje poučení vyšetřovaného. Vlastní vyšetření začíná větou
„Prosím, seďte klidně a mějte na vědomí moji instrukci. Začínáme test.“
Všechny otázky musí být kladeny srozumitelně, hlasem stále stejné síly, jsou
pokládány dvakrát. Při skončení vyšetření je osoba požádána, aby opět svým podpisem
autorizovala pořízený grafický záznam s uvedením data a času jeho ukončení.
Klamající osoby postupují dvojím způsobem. Jednak zvýšeným volním úsilím se
snaží tlumit emoční reakce na kritické otázky, nebo naopak usilují o vyvolání emočních
reakcí i během kladení kontrolních otázek (např. vyvoláváním si silných zážitků –
erotického rázu). Úspěšnost způsobů oklamání vyšetření je závislá na tom, zda
vyšetřovaná osoba má dobré znalosti o podstatě a technice polygrafického vyšetření. Po
ukončení polygrafického vyšetření by měl následovat výslech.
Pro praxi nám fyziodetekční vyšetření umožňuje např.:
• vstupní rozdělení podezřelých
• zjištění vztahu mezi podezřelou osobou a prošetřovanou událostí, obětí
trestného činu, svědkem
• zjištění, zda se řízení soustřeďuje na správnou osobu
• zjištění vztahu mezi podezřelou osobou a předměty, pocházejícími
z trestné činnosti
• zjištění vědomosti podezřelého o existenci úkrytu osob či věcí
• pomoc při vyhledávání jiných důkazů
• doplnění výslechu po kontrole údajů ve výpovědi
• ve zvláštních případech získání samostatného důkazu
Praxe jednoznačně ukazuje, že efektivní využití fyziodetekčního vyšetření a
hlavně jeho výsledků je možné očekávat pouze v počátečních fázích
objasňování, nejlépe je-li použito jako jeden z prvních úkonů po předběžné
vytěžení podezřelé osoby, kdy se osoba k případu vyjádřila jen spontánně, bez
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zjišťování podrobností, a kdy je velmi pravděpodobné, že žádné z informací
nemohla získat odjinud.85
Výsledky vyhodnocení grafických záznamů a průběhu vyšetření se
formulují do „Zprávy o provedení a výsledku fyziodetekčního vyšetření“.
Zpráva má svoji specifickou strukturu. Obsahuje údaje o tom, kdo a kdy se
vyšetření podrobil, kde bylo vyšetření provedeno. Dále jsou vysvětleny
metodické postupy, které byly při vyhodnocení fyziodetekčního vyšetření
použity. Vedle těchto postupů jsou zde vysvětleny základní odborné termíny, se
kterými se v závěrečné zprávě pracuje: např. atypická reakce, nepravdivá –
neupřímná odpověď, aktivační projevy a další. Při popisu reakcí se postupuje po
jednotlivých sériích a jejich pořadí v programu vyšetření. Ve zprávě jsou
popisovány jednotlivé odpovědi „ano“ – „ne“ a vyskytující se atypické reakce.
Výsledkem fyziodetekčního vyšetření není konstatování, zda vyšetřovaná
osoba byla nebo nebyla na místě činu, či jaká je její role. Jde pouze o popis
odpovědí u jednotlivých dotazů a výskyt atypických reakcí. Odborný pracovník,
který vyšetření provádí, se nemůže a ani nesmí vyjadřovat k věrohodnosti té či
jiné odpovědi. 86
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4. Následující etapa vyšetřování a její plánování
Vyšetřování v této etapě se provádí v souladu se všeobecnými úkony této etapy,
spočívajícími v dalším získávání důkazů a rovněž ve zkoumání, prověrce a hodnocení
již získaných důkazů. Uskutečňuje se s cílem usvědčení, nebo vyvinění obviněného,
zjištění všech účastníků spáchaného trestného činu, vyjasnění příčin a podmínek, které
vedly, nebo umožnily spáchání trestného činu.
Velké množství získaných a stále získávaných informací a údajů nevyhnutelně
vyžaduje roztřídění a systemizaci poznatků tak, aby bylo možné přijmout plánovité
rozhodnutí, pokud jde o další směr vyšetřování a stanovení rozsahu prací, které je třeba
provést do závěrečné etapy vyšetřování.
Podstatný vliv na celý proces plánování v následující etapě vyšetřování budou
mít postoje, které zaujme obviněný (přiznává nebo odmítá vznesené obvinění). Na
prověrku výpovědí získaných od obviněných se plánuje provedení konfrontace,
rekognice, prověrky a upřesnění výpovědi na místě, vyšetřovací experiment a stanovení
jednotlivých expertiz.
Jestliže se v trestní věci vyskytuje více obviněných, je třeba řešit otázku
individualizace trestní odpovědnosti každého z těchto obviněných již v rámci
dokazování. Je užitečné předběžně provést uspořádání a systematizaci shromážděných
materiálů k jednotlivým osobám, aby bylo možné prověřit, jaké úkony a opatření bude
potřeba provést pro upřesnění stupně odpovědnosti každého z obviněných.
Pro následující etapu vyšetřování je charakteristické, že se pokračuje v práci na
shromažďování materiálu, na jejichž základě by bylo možné získat úplnou představu o
osobě obviněného. Proto se v plánu vyšetřování počítá s vyžádáním posudků
z pracoviště, místa bydliště anebo školy apod. Někdy se vyžadují i doklady o
zdravotním stavu obviněného, o jeho minulosti, o tom, zda byl trestán. Plánují se rovněž
výslechy členů rodiny, příbuzných, spolupracovníků.
S konečnou platností musí být vyřešena v následující etapě vyšetřování otázka
zjištění příčin a podmínek, které vedly nebo umožnily spáchání určitého trestného činu.
Za tímto účelem se do plánu vyšetřování zařazují jak vyšetřovací úkony prováděné pro
zjištění skutkových okolností trestného činu, tak i úkony zaměřené na zjištění dalších
okolností případu, které jsou využitelné současně i pro objasnění příčin a podmínek,
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které vedly, nebo umožnily spáchání vyšetřovaného trestného činu.

87

Jako stěžejní

procesní úkony konané v této fázi vyšetřování považuji výslech obviněného a svědků,
rekognici, domovní prohlídku a prohlídku jiných prostor, prověrku na místě a znalecké
zkoumání.
V této, následné etapě vyšetřování, je třeba se zaměřit na zvláštnost vyšetřování
loupeže, které vyplývají již ze zařazení trestného činu loupeže do hlavy II zvláštní části
trestního zákona, dílu 1, vymezující skutkové podstaty trestných činů proti svobodě a
právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství. Z uvedeného vyplývá,
že kromě skutečností uváděných v § 89 odst. 1 trestního řádu je třeba zjišťovat a
dokazovat zejména:
• úmysl zmocnit se cizí věci pohrůžkou násilí, brachiálním násilím, nebo
uvedením osoby do stavu bezbrannosti lstí,
• specifikaci předmětu zájmu pachatele (čeho se pachatel zmocnil nebo čeho se
měl v úmyslu zmocnit),
• vlastnický vztah k věci, která byla předmětem zájmu pachatele (pachatel se
může hájit tvrzením, že věc, kterou chtěl získat do svého vlastnictví, není cizí
věcí, ale majetkem pachatele)
• jakým způsobem a jakými prostředky byla realizována hrozba bezprostředního
násilí, brachiálního násilí nebo jakými prostředky byla oběť uvedena do stavu
bezbrannosti lstí,
• za jakých okolností k loupeži došlo,
• jakou tělesnou újmu utrpěla oběť, jaké jsou její následky, výši způsobené škody,
• přípravná jednání předcházející loupeži (například od koho, případně jak byly
opatřeny zbraně a jiné prostředky použité k loupeži, kdo podal informace
potřebné k provedení loupeže, jakým způsobem byly opatřovány nezbytné
informace o objektu atp.),
• zda se jednalo o organizovanou skupinu či zločinné spolčení,
• kdo organizoval loupež, rozdělení úloh spolupachatelů, kdo z osob, které se
přímo na loupeži nepodílely, věděl o přípravě a dokonání loupeže,
87
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• obsah plánu loupeže a obsah dohody o intenzitě násilí (například zda byli
spolupachatelé alespoň srozuměni s tím, že v případě odporu oběti bude
usmrcena atp.)
• jak bylo naloženo s věcmi pocházejícími z trestné činnosti (kde se nacházejí, kdo
je má v držení, zda ví, že se jedná o věci pocházející z loupeže atp.)
• jaké byly motivy inscenace loupeže atd.88

Právní řád dává vyšetřovateli jistou procesní samostatnost, což vyžaduje nejen
znalost a aplikaci příslušných právních norem, ale i vysokou úroveň morální a mravní
regulace chování. Petr Nesvatba upozorňuje: “Povolání vyšetřovatele je nesmírně
náročné po stránce fyzické, psychické i morální a k jeho zvládnutí motivuje
vyšetřovatele vznešený cíl: ochrana zdraví, života a svobody občanů. O to těžší je to
v dnešní společnosti, která je poznamenaná poklesem morálních standardů. Snižuje se
význam takových hodnot, jako je čest, zdvořilost, osobní a společenská zodpovědnost,
zodpovědnost za vlastní činy a schopnost podřídit se přijatým pravidlům chování. Od
vyšetřovatelů jako orgánů činných v trestním řízení se očekává, že budou lepší než
ostatní. To na ně vytváří silný tlak. Když dojde k pochybení z jejich strany, veřejnost
projevuje jen velmi málo porozumění a tolerance.“
Aktuálnost a naléhavost tohoto požadavku bychom si měli uvědomit obzvláště
nyní, v době, kdy neustávají snahy o zasahování do nezávislé činnosti vyšetřovacích
orgánů, a to z různých stran: jednak ze strany individuálního a zejména organizovaného
zločinu (korupce, vyhrožování, apod.), ale – bohužel – i ze strany politiků (snahy o
zneužívání politických konexí k ovlivňování vyšetřovaných kauz) a – v neposlední řadě
– také ze strany médií (zejména tzv. bulvárních).
Vyšetřovatel, má-li zdárně plnit poslání, které je mu určeno, musí proto
vykazovat vysoké morální kvality, mezi které se počítá:
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• zásadovost (nepřetržitě upřednostňovat principiální nároky své profese před
sklony k rutině, pohodlností apod.)
• zodpovědnost (pečlivě a systematicky organizovat a plánovat postup
vyšetřování)
• zdvořilost (celková kultura chování a jednání, korektnost a serióznost by měly
být u vyšetřovatele samozřejmostí!)
• čestnost (vyšetřovatel musí být poctivý a věrný svým povinnostem snažit se, aby
ničím neponížil důstojnost policejního sboru ani svoji vlastní)
• pravdomluvnost (vyšetřovatel nesmí ve své činnosti lhát a podvádět a nesmí to
dovolit ani svým spolupracovníkům)
• spravedlnost (u vyšetřovatele se pod tím rozumí celkový výsledek dodržování
podmínek řádného uplatnění práva v daném případě),
• kompetentnost (musí sledovat aktuální změny legislativy a umět se přiměřeně
rozhodovat)
• nestrannost (vyšetřovatel musí postupovat výlučně na základě faktů, bez
jakéhokoli ovlivňování, zastrašování, nátlaku odkudkoli a z jakýchkoli důvodů
– tato zásada je obzvláště významná!)
• humanita (musí volit takové metody a prostředky, které co nejmenší měrou
zasahují do práv všech osob zúčastněných ve vyšetřování)89

4.1. Zahájení trestního stíhání – usnesení o zahájení trestního
stíhání
Vyšetřování je zahájeno vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání podle ust.
§ 160 odst. 1 trestního řádu. Musíme rozlišovat účinky zahájení trestního stíhání ve
smyslu trestního řádu – s ohledem na dobu vyšetřování – datum vydání usnesení
trestního stíhání je rozhodné pro povinnost policejního orgánu skončit vyšetřování – viz
§ 167 trestního řádu (2 a 3 měsíce v souvislosti se závažností spáchaného trestného
činu) a povinnost policejního orgánu zdůvodnit neskončení vyšetřování dozorujícímu
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státnímu zástupci. Právní účinky usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst.
1 trestního řádu vůči obviněnému nastávají až okamžikem doručení usnesení. Doručení
usnesení je okamžikem, kdy se z podezřelého stává obviněný, s čímž také souvisí jeho
práva (právům obviněného se budu věnovat níže v kapitole o výslechu obviněného). Je
proto zřejmé, že v období mezi vydáním usnesení a jeho převzetím obviněným nemůže
policejní orgán činit procesní úkony, kterých se má obviněný právo (společně
s obhájcem) účastnit.
Usnesení, kterým se podle § 160 odst. 1 tr. řádu rozhoduje o zahájení trestního
stíhání, je úkonem se závažnými důsledky pro osobu obviněného a k jeho vydání smí
dojít jedině v zákonných mezích (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny). Toto
rozhodnutí má však ve své podstatě toliko předběžný charakter a jeho smyslem ve
vztahu k obviněnému je oznámení, že je stíhán pro určitý skutek, což je podmínkou
dalších procesních úkonů v trestním řízení. Důvodnost a zákonnost trestního stíhání
bude příslušnými orgány z úřední povinnosti zkoumána po celou dobu trestního řízení.90
Formální náležitosti usnesení o zahájení trestního stíhání jsou upraveny v § 134
trestního řádu.
Odst. 1) Usnesení musí obsahovat a) označení orgánu, o jehož rozhodnutí jde, b) den a místo
rozhodnutí, c) výrok usnesení s uvedením zákonných ustanovení, jichž bylo použito, d) odůvodnění, pokud
zákon nestanoví něco jiného, a e) poučení o opravném prostředku. Odst. 2) V odůvodnění je třeba,
jestliže to přichází podle povahy věci v úvahu, zejména uvést skutečnosti, které byly vzaty za prokázané,
důkazy, o něž se skutková zjištění opírají, úvahy, jimiž se rozhodující orgán řídil při hodnocení
provedených důkazů, jakož i právní úvahy, na jejich podkladě posuzoval prokázané skutečnosti podle
příslušných ustanovení zákona.

Tolik k formálním, zákonem vyžadovaným náležitostem usnesení o zahájení
trestního stíhání, dále bych uvedla, že je nezbytné ztotožnit osobu obviněného – jméno a
příjmení, datum narození, místo narození a trvalé a současné bydliště (pokud se liší –
zejména v případě, že obviněný se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody či ve vazbě
pro jiný skutek). Rovněž je třeba při vypracování usnesení o zahájení trestního stíhání
dbát na popis skutku - tento nesmí být zaměněn s jiným – musí být uveden datum a čas
spáchání, místo spáchání a ze samotného popisu skutku musí být zřejmé všechny znaky
skutkové podstaty trestného činu, zejména nesmí být opominuta subjektivní stránka
trestného činu a způsob spáchání, vzhledem k popisu jednání obviněného, spočívající
90
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v tom, zda se jedná o přípravu, účastenství, pokus či dokonaný trestný čin. Na závěr
výrokové části se vypisuje tzv. právní věta …“ tedy proti jinému užil násilí v úmyslu
zmocnit se cizí věci“ … a dále podle dalších následků – např.…“a takovým činem
způsobil těžkou újmu na zdraví“…Nejen u trestného činu loupeže je nutno specifikovat
škodu, která vznikla poškozeným, byť je v době vydání usnesení pouze orientační a
stanovena na základě vyčíslení škody poškozeným.
Odůvodnění usnesení o zahájení trestního stíhání musí obsahovat přesné
označení skutečností, které zakládají důvodnost zahájení trestního stíhání vůči konkrétní
osobě či osobám. Uvádí se zde tedy nashromážděný důkazní materiál – stručné obsahy
výpovědí, vyhodnocené důkazy z místa činu, závěry znaleckých posudků. Závěrem je
uveden rozbor důkazní situace a popsána právní úvaha, která policejní orgán vedla
k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání. V této fázi trestního řízení stačí
k zahájení trestního stíhání vyšší stupeň pravděpodobnosti nasvědčující tomu, že
obviněný spáchal skutek tomu odpovídajícím způsobem popsaným ve výroku usnesení
a z tohoto vymezení lze též dovodit požadovanou úroveň a rozsah další části
předmětného rozhodnutí, tj. odůvodnění. Při posuzování nutného rozsahu odůvodnění a
především jeho konkretizace, je nezbytné brát v úvahu především charakter trestné
činnosti, pro kterou je trestní stíhání zahajováno. V počátcích vyšetřování je třeba
zajistit ochranu důkazních pramenů před jejich poškozením a zničením nebo před
jinými aktivitami sledujícími mařit vyšetřování. Vedle zmaření objasnění trestné
činnosti by mohly být ohroženy i jiné společenské a individuální zájmy, např.
bezpečnost svědků, osobní údaje nezúčastněných osob, skutečnosti podléhající utajení.
Všechna tato rizika je třeba zvlášť pečlivě zvažovat a v případech nebezpečných forem
kriminality (např. jedná-li se o drogovou kriminalitu s mezinárodním prvkem), jejíž
objasňování je velmi obtížné, navíc je-li páchána s dalšími osobami v době zahajování
trestního stíhání neztotožněnými, takže nelze požadovat, aby orgány činné v trestním
řízení již v odůvodnění usnesení konkrétně a podrobně rozváděly výsledky prověřování,
z nichž podezření ze spáchání stíhaného trestného činu vyplynulo a navíc za situace,
kdy by určité úkony byly prováděny v režimu utajení. Nicméně i v tomto stadiu
trestního řízení musí rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení splňovat základní
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zákonné požadavky na ně kladené, a to včetně odůvodnění ve smyslu ustanovení § 134
odst. 2 trestního řádu. 91
V konkrétním případě, při zahajování trestního stíhání pro trestný čin loupeže
podle § 173 trestního zákoníku, je třeba klást důraz zejména na úmysl pachatele zmocnit
se násilím cizí věci a projev tohoto úmyslu náležitě popsat, stejně tak jako předmět,
jehož měl pachatel v úmyslu se zmocnit a škodu, jaká tím poškozené osobě vznikla.
K poučení v usnesení o zahájení trestního stíhání je třeba uvést, že obviněný
musí být poučen o právu stížnosti, kterou může podat do tří dnů od doručení u
policejního orgánu, který usnesení vydal. Stížnost nemá odkladný účinek, a to ze zcela
logických důvodů, neboť zahájení trestního stíhání je počátečním krokem pro další
procesní úkony konané ve věci samé (např. vazební zasedání), ke kterým by nemohlo
dojít do doby, než bude o stížnosti pravomocně rozhodnuto.
Dále musí být obviněný z trestného činu loupeže poučen o nutné obhajobě podle
ust. § 36 odst. 3 trestního řádu, totiž že musí mít obhájce již v přípravném řízení.
Jestliže si obhájce do …(zde je doba přiměřeně určená policejním orgánem v řádu
minut či maximálně hodin v rámci realizace, dnů v případě doručování poštou)…od
převzetí předmětného usnesení nezvolí sám nebo nebude-li mu v této době zvolen
zákonným zástupcem, popřípadě příbuzným v pokolení přímém, sourozencem,
osvojitelem, osvojencem, manželem, partnerem, druhem nebo zúčastněnou osobou,
bude mu obhájce ustanoven místně příslušným okresním soudem. Podle § 36b odst. 1
trestního řádu, je-li dán důvod nutné obhajoby podle § 36 odst. 3 nebo § 36a odst. 2
písm. b) trestního řádu, může se obviněný obhájce vzdát, nejde-li o trestný čin, za který
lze uložit výjimečný trest. Obviněný se může obhájce vzdát i v případě nutné obhajoby
podle § 36 odst. 4 písm. a trestního řádu. Podle § 36b odst. 2 trestního řádu vzdání se
obhájce podle odstavce 1 může obviněný učinit pouze výslovným písemným
prohlášením nebo ústně do protokolu u orgánu činného v trestním řízení, která vede
řízení, prohlášení musí být učiněno za přítomnosti obhájce a po předchozí poradě s ním.
Podle § 36b odst. 3 trestního řádu prohlášení o vzdání se obhájce může obviněný vzít
kdykoliv zpět. Spolu se zpětvzetím prohlášení musí obviněný předložit plnou moc
obhájce, kterého si zvolil nebo požádat o jeho ustanovení, pokud tak neučiní, má se za
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to, že si obhájce nezvolil a obhájce se mu neprodleně ustanoví. Vzal-li obviněný své
prohlášení o vzdání se obhájce zpět, nemůže se obhájce znovu vzdát.
Následuje označení a podpis policejního orgánu, který usnesení vydal, spolu
s kulatým razítkem se státním znakem.
Na usnesení se pevně připojí doklad o převzetí usnesení obviněným – doručenka
– i obhájcem, v případě osobního převzetí považuji za praktičtější podpis obou přímo na
originál usnesením společně s vyjádřením obviněného, zda si obhájce volí na plnou moc
či žádá o jeho ustanovení.
Usnesení je tedy převzato obviněným nejpozději na počátku prvního výslechu (§
160/2 tr. ř), jeho obhájci (lhůta 48 hodin běží od okamžiku zvolení či ustanovení),
případně poškozenému a jeho zmocněnci (pokud o to výslovně požádá). Státnímu
zástupci je třeba usnesení o zahájení trestního stíhání doručit do 48 hodin od jeho
vydání – faxem, datovou zprávou či kurýrem.
Jak výše uvedeno, proti usnesení je přípustná stížnost, kterou lze podat do tří dnů
u policejního orgánu, který usnesení vydal. Obviněný může podat stížnost přímo do
protokolu

o

výslechu

obviněného

s tím,

že

odůvodnění

doplní

(zpravidla

prostřednictvím obhájce) písemně v určité lhůtě. Stížnost nemá odkladný účinek, což
značí, že obviněný se stále nachází v procesním postavení obviněného.

4.2. Výslech obviněného
Výpověď obviněného je upravena v hlavě páté – dokazování, oddílu prvním, §
90-95. Pokud není obviněný zadržen a je vedeno vyšetřování na svobodě, je k výslechu
předvolán. Je-li předvolání řádné a obviněný se přesto nedostaví bez dostatečné omluvy,
může být předveden, na což a na jiné následky nedostavení se ovšem musí být v
předvolání upozorněn. Obviněný rovněž může být předveden bez předchozího
předvolání, jestliže je to nutné k úspěšnému provedení trestního řízení, zejména když se
skrývá nebo nemá stálé bydliště.
Výslech obviněného může být jedním z nejzásadnějších důkazů v trestním
řízení, neboť pouze pachatel činu může podat pravdivý a úplný popis událostí, ke
kterým došlo. Zároveň je třeba ale i u úplného doznání obviněného brát v potaz jeho
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subjektivní vnímání celého skutku a případně i podvědomé snižování závažnosti
vlastního jednání (oloupil někoho, kdo mu dlužil dlouhodobě peníze apod.)
Výslechu obviněného musí předcházet důkladná příprava ze strany policistů.
Vzhledem k tomu, že u výslechu obviněného či obviněných z loupeže je nejméně jeden
obhájce, považuji za nezbytné, aby byl u výslechu přítomen ještě nejméně jeden z
policistů, který je s případem dobře obeznámen. První z důvodů je čistě psychologický
– vyslýchající není proti obviněnému a obhájcům sám a druhým je skutečnost, že i přes
předchozí přípravu je nutné v pokládaných otázkách reagovat na výpověď obviněného v
souvislosti s dosud zjištěnými skutečnostmi, což může být pro vyslýchajícího zejména u
déletrvajících výslechů psychicky velmi náročné. Přítomnost dalšího z policistů je
důležitá i proto, že přesto že jsou obviněný i obhájce před započetím výslechu poučeni o
tom, že mají sice možnost vzájemné porady i v průběhu výslechu, nesmí se však
obviněný radit s obhájcem, jak odpovědět na již položenou otázku, tohoto poučení
nedbají a posunky se dorozumívají. V případě, že vyslýchající protokoluje, nemá
takovou možnost sledovat tuto vzájemnou komunikaci a toto právě zajišťuje další
přítomný policista.
Před samotným započetím výslechu musí mít obviněný možnost porady se svým
obhájcem bez přítomnosti třetí osoby. Zde se poněkud sváří služební předpisy ohledně
střežení – obviněný (jedná se o vazebně stíhaného obviněného nebo osobu v režimu
zadržení) nesmí dostat možnost útěku ani útoku na žádnou přítomnou osobu (i obhájce)
a zároveň musí mít možnost si s obhájcem promluvit o samotě. V praxi je toto řešeno
místnostmi se zamřížovanými okny a ponechání pout na rukou obviněného a tomu
předcházející poučení.
V rámci přípravy je nezbytné mít stanovený okruh otázek – samozřejmě
nejzákladnější údaje a okolnosti spáchání trestného činu zpracovatel dobře zná a
nepotřebuje si dělat předchozí písemnou přípravu. Nicméně pokud jsou obviněnému v
rámci výslechu např. předkládány fotografie z místa činu či části odborných vyjádření
nebo pouštěny části odposlechů – nic nebrání tomu, aby si vyslýchající tyto otázky
předepsal a připravil předem. Zároveň musí dobře znát okruh osob kolem vyslýchaného
obviněného,

aby

se

zbytečně

nepřerušovala

vysvětlováním kdo je kdo.
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souvislá

výpověď

obviněného

Před započetím samotného výslechu je nutné obviněného řádně poučit, poučení
je součástí protokolu o výslechu obviněného, je možné jej obviněnému přečíst a
v případě dotazů nejasnosti vysvětlit.
Po provedení poučení obviněného je vhodné zadokumentovat, že obviněný
poučení porozuměl, případně co mu bylo opakovaně vysvětleno. Poté následují osobní
údaje – jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, telefonní číslo či čísla, adresa
trvalého bydliště, adresa současného bydliště, pokud se liší od trvalého, adresa pro
doručování korespondence. Dále je obviněný dotazován na další osobní poměry –
nejvyšší dosažené vzdělání, počet zaměstnání v posledních dvou letech, průměrný
měsíční příjem, majetkové poměry, jména a příjmení rodičů, dětí a sourozenců. Poté je
obviněný vyzván, aby se vyjádřil ke své trestní minulosti. Následně se zaprotokoluje
vyjádření obviněného k jeho osobě, zda chce uvést další skutečnosti, zejména jaký je
jeho zdravotní stav, zda bere trvale nějaké léky či se s něčím léčí, zda byl někdy v
minulosti zkoumán jeho duševní stav nebo byl hospitalizován na psychiatrii, zda je
závislý na alkoholu, drogách či lécích a zda je či není pod jejich vlivem a zejména
skutečnost, zda se cítí zdráv a schopen výslechu. Rovněž je dotázán a je
zaprotokolováno, zda žádá, aby byl vyrozumíván o konaných procesních úkonech s
možností se jich účastnit, či zda žádá vyrozumívání pouze obhájce.
Průběh samotného výslechu obviněného je v režii vyslýchajícího, který si ho řídí
na základě svých vlastních dosažených zkušeností způsobem, který sám považuje za
nejlepší, samozřejmě vždy v zákonném rámci. Způsob se pohybuje od „přátelského
rozhovoru“ až po naprosto formální výpověď či dokonce osobní vyhrocené invektivy
obviněného vůči vyslýchajícím. V každém případě však musí mít vyslýchající otěže
vedení výslechu pevně v rukou, nesmí dovolit skákání do řeči ze strany obhájce či
zmocněnce poškozeného nebo sáhodlouhé odbočování od tématu ze strany obviněného
či dokonce osobní útoky na kohokoliv přítomného.
Obviněný je nejprve vyzván, aby se souvisle vyjádřil ke skutečnostem,
uvedeným v usnesení o zahájení trestního stíhání, záleží dále na něm, zda se chce
vyjádřit souvislým vyprávěním – monologem nebo dá přednost vedení výslechu otázka
– odpověď. Stane se, že je nutné obviněného usměrnit otázkami i v průběhu jeho
vyjádření. Lze připustit i možnost, že obviněný má výpověď připravenou písemně,
přečíst ji však do protokolu nemůže, ale smí při výpovědi do svých písemných
poznámek nahlédnout a takto je zaprotokolována.
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Průběh výslechu může přinést nepřeberné množství situací, na které musí
vyslýchající reagovat, tudíž samozřejmě ty nejzávažnější trestné činy by měly být
svěřeny nejzkušenějším policistům. Ale i tak nastanou situace, na které se nelze předem
připravit a zvolit vhodnou taktiku a je nutné improvizovat na místě. Výsledků
provedeného výslechu může být několik – obviněný odmítne vypovídat, dozná se,
dozná se částečně a snaží se vyvinit nebo vyloženě lže a svoji vinu popírá nebo svaluje
na jiného. Na všechny tyto varianty (vyjma odmítnutí výpovědi) tak jako tak policejní
orgán reagovat tak, že je prověří, a to buď formou šetření, výpovědí dalších svědků či
vyžádání dalšího znaleckého zkoumání.
Výslech osoby obviněné ze spáchání loupeže má svá specifika, vyplývající za
samotné skutkové podstaty trestného činu – je třeba se zaměřit na úmysl obviněného –
tedy jak a podle čeho si vybíral oběť nebo objekt, zda měl nějaký plán, jak bude na
místě postupovat, zda tomu přizpůsobil i prostředky např. pro znehybnění oběti, které si
s sebou přinesl na místo, jak se maskoval. Pokud obviněný vypovídá, je vhodné, aby se
vyjádřil i k chování oběti na místě činu, jak a zda se bránila. Zejména toto je pasáž
výslechu, kde pachatelé svoje jednání značně bagatelizují. Dále je na místě vznést
dotaz, jakým způsobem si obviněný odnesl lup z místa činu a jak s ním dále naložil.
Vyjma finanční hotovosti lze odcizené předměty nezřídka ještě dohledat, a to buď
všechny nebo jejich části – kabelky bez obsahu nebo klenoty ve výkupu apod. Rovněž
je vhodné zadokumentovat do výslechu způsob, jakým se obviněný dostal z místa činu.
V případě více obviněných dbát na to, aby vyslýchaný podrobně popsal jejich jednotlivé
role a to, zda si je nějak předem dohodli, či jejich chování na místě jen vyplynulo ze
situace. Stejně tak by se měl policejní orgán dotazovat na to, jakým způsobem si kořist
rozdělili a zda i na tomto se dohodli předem či nikoliv.
Je vhodné plánovat výslech obviněného tak, aby bylo možno v případě nutnosti
přistoupit ihned po výslechu k prověření výpovědi obviněného formou prověrky
výpovědi podle § 104e trestního řádu a neplánovat a nenechat si případně eskortovat
další osoby k výslechu, ale mít dostatečný časový prostor pro provedení těchto úkonů.
Po skončení výslechu ze strany policisty dostane prostor obhájce či obhájci, kteří
obviněnému kladou otázky vždy po vyzvání vyslýchajícího. Otázky by neměly
opakovat skutečnosti, které již byly jednou obviněným uvedeny, v podstatě i kladení
otázek obhájců musí vyslýchající korigovat.
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Správná protokolace výslechu je stěžejní pro objektivní zachycení výpovědi
obviněného a informací od něj získaných. Zákonný rámec protokolace je upraven v § 55
trestního řádu, výslech obviněného konkrétně v § 95 trestního řádu. Souvislé vyprávění
obviněného a stejně tak poté dialog – kladení otázek obviněnému je nutné zapisovat
doslovně, a to včetně hovorové řeči a případných vulgarismů. Po skončení výslechu
musí mít obviněný možnost si protokol přečíst a žádat, aby byly odstraněny případné
nepřesnosti tak, aby protokol souhlasil s jeho výpovědí. V případě, že má k protokolaci
námitky, které nejsou vyslýchajícím akceptovány, je k projednání jeho námitek přibrána
další osoba a výsledek projednání, včetně námitek, je zapsán na závěr protokolu.
Protokol podepisují všichni přítomní, obviněný navíc každou stranu protokolu pod
textem, aby se předešlo případným námitkám ohledně falšování písemností.
Závěrem považuji za nutné uvést, že výslech obecně a výslech obviněného
zejména je náročnou

záležitostí, která zcela pohlcuje psychickou kapacitu

vyslýchajícího. Musí se soustředit na promýšlení a kladení otázek, pozorovat a
registrovat verbální i nonverbální projevy vyslýchané osoby, zvažovat věrohodnost
výpovědi atd. Stejně tak důležité je sledovat v průběhu výslechu i vlastní pocity a
projevy. Signálem pro zintenzivnění vědomé, volní sebekontroly jsou zejména situace,
kdy vyslýchající intuitivně postřehne, že vyslýchaná osoba je mu silně nesympatická,
vzbuzuje v něm negativní pocity apod. V takovém okamžiku nastupuje nutnost
zvýšeného sebeovládání, jehož cílem je subjektivní jistota o tom, že pocity antipatie
vůči vyslýchanému se nikterak neprojeví v celkové atmosféře výslechu. 92

4.2.1. Spolupracující obviněný
Institut spolupracujícího obviněného byl v trestním řádu vytvořen až zákonem č.
41/2009 Sb. v ustanovení § 178a tr. ř. s účinností od 1. 1. 2010. Státní zástupce může
obviněného označit jako spolupracujícího za splnění několika podmínek. V první řadě
musí být vedeno řízení pro zločin (§14 odst. 3 trestního zákoníku – zločiny jsou
všechny trestné činy, za které nejsou podle zákona přečiny, zvlášť závažnými zločiny
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jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní
hranicí trestní sazby nejméně deset let.) Dále musí být vyšetřovaná trestná činnost
spáchaná členy organizované skupiny nebo ve prospěch organizované zločinecké
skupiny nebo ve spojení s ní a informace, které obviněný státnímu zástupci předá, jsou
způsobilé významně přispět k objasnění zločinu. Zaváže se podat jak v přípravném
řízení, tak i v řízení před soudem úplnou a pravdivou výpověď o těchto skutečnostech.
Musí se doznat k činu, pro který je stíhán, přičemž nejsou důvodné pochybnosti o tom,
že jeho doznání bylo učiněno svobodně, vážně a určitě – což je důsledně
zaprotokolováno a dále obviněný prohlásí, že souhlasí s tím, aby byl označen jako
spolupracující obviněný, pokud to považuje státní zástupce za potřebné vzhledem k
povaze trestného činu, k jehož objasnění se obviněný zavázal, a to i s přihlédnutím k
trestnému činu uvedenému v doznání obviněného, k osobě obviněného a k okolnostem
případu, zejména zda a jakým způsobem se obviněný podílel na spáchání trestného činu,
k jehož objasnění se zavázal a jaké následky svým jednáním způsobil.
Před tím, než státní zástupce obviněného označí jako spolupracujícího
obviněného (což učiní zpravidla v obžalobě), provede jeho výslech, ve kterém se zaměří
na jeho doznání, dále k tomu, zda si je obviněný vědom důsledků svého postupu. Před
výslechem obviněného poučí o jeho právech, o podstatě označení za spolupracujícího
obviněného, o povinnosti setrvat na svém doznání a dodržet své závazky uvedené v
odstavci 1 a také o tom, že jakmile obviněný v přípravném řízení nebo v řízení před
soudem poruší své závazky, nebude nadále považován za spolupracujícího obviněného.
Důvodová zpráva k zákonu č. 41/2009 Sb. uvedla, že ustanovení § 178a tr. řádu
bylo vytvořeno v návaznosti na ustanovení § 58 odst. 4 trestního zákoníku se shodnou
účinností od 1. 1. 2010 se záměrem zefektivnit objasňování zvlášť závažných zločinů.
Proto byla vytvořena úprava institutu spolupracujícího obviněného tak, aby osoby
podílející se na činnosti organizovaných zločineckých skupiny byly motivovány ke
spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, což ve svém důsledku by mělo usnadnit
vyšetřování tohoto druhu trestné činnosti, při kterém je, s ohledem na míru takové
organizace, často spojené se závazkem mlčenlivosti, zpravidla nedostatek důkazů k
usvědčení osob organizujících nebo řídících takovou zvlášť závažnou trestnou činnost.
Podle Rezoluce Rady Evropské unie č. 497Y 0111(01) ze dne 20. prosince 1996 by se
jednotlivcům, kteří se odpojí od organizované zločinecké skupiny nebo jiné zločinecké
organizace a učiní vše, co mohou, k tomu, aby předešli dalšímu páchání trestné činnosti,
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nebo poskytnou policii a soudním orgánům při shromažďování důkazů rozhodujících
pro rekonstrukci skutkového děje, odhalení a identifikace pachatelů takové trestné
činnosti, náležitou pomoc, by měly být poskytnuty výhody při ukládání trestu a způsobu
jeho výkonu. Měla by být přijata i vhodná opatření, která by poskytovala ochranu jejich
rodinným příslušníkům a blízkým osobám.
Ustanovení § 178a tr. ř. klade na obviněného značné povinnosti a stanoví četné
podmínky pro označení za spolupracujícího obviněného. Důsledek této spolupráce,
který spočívá v možnosti, že mu soud sníží trest odnětí svobody pod dolní hranici, je z
pohledu obviněných zcela nedostatečný, neúměrně nízký oproti tomu, co svým
přispěním k objasnění trestné činnosti organizovaného zločinného spolčení poskytují a
co riskují ve společnosti dalších obviněných v průběhu vazby a zejména ve výkonu
trestu odnětí svobody. Je známo, že zvlášť závažné zločiny páchané organizovanými
zločineckými skupinami zůstávají nejednou neobjasněny, pokud se žádný obviněný
nedozná a nespolupracuje s orgány činnými v trestním řízení. V důsledku toho pak mají
všichni obvinění šanci na zproštění obžaloby před soudem a žádný obviněný neriskuje
narušení vztahů s organizovanou zločineckou skupinou.
I při vyšetřování loupeží se lze setkat s užitím institutu spolupracujícího
obviněného, a to zejména v případech, kdy loupeže páchají skupiny, zmíněné v úvodu
této práce, jejichž trestná činnost má mezinárodní přesah a specializuje se na
nejluxusnější klenotnické podniky či převozy velkého množství peněz. Je však nutné při
výslechu spolupracujícího obviněného klást důraz mimo jiné i na popis činností
jednotlivých členů, aby mohla být činnost skupiny řádně kvalifikována jako
organizovaná skupina nebo organizovaná zločinecká skupina, nikoliv jen jako činnost
„obyčejných“ spoluobviněných.

4.3. Výslech svědků
Výslech svědka je upraven v § 97 a násl. trestního řádu, samotná protokolace v §
55 a násl. trestního řádu.
Výslech svědka je v rámci prováděného vyšetřování stěžejním, bezprostředním
důkazním prostředkem, kterým policejní orgán získává informace nejen k pachateli, ale
i k samotnému trestnému činu a okolnostem jeho spáchání. Jako svědek je pochopitelně
vyslýchán přímo poškozený a dále osoby:
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• které znají poškozeného,
• se kterými poškozený krátce před loupežným atakem hovořil,
• kteří s poškozeným hovořili bezprostředně po loupežném přepadení,
• kteří pozorovali loupež zpovzdálí,
• osoby žijící s poškozeným ve společné domácnosti, osoby,
• které mohou podat popis odcizených předmětů,
• oznamovatele loupeže
• osoby, které procházely místem činu bezprostředně před činem,
• osoby, které vyrušily nebo překazily jednání pachatele
Jejich výslech zaměříme na typické okolnosti, které mohly vnímat a jsou schopny
podat o nich výpověď. Dále pak jejich výslechem zjišťujeme:
• charakteristické rysy poškozeného, jeho zvyklosti a styky
• informace ke způsobu spáchání loupeže
• popis osob, které svědci viděli pohybovat se na místě činu bezprostředně před
loupeží a po ní
• podezřelé osoby, které se pohybovaly v okolí místa loupeže v delším časovém
úseku před loupeží (cca několik dnů – tipování pachatele)
• popis odcizených předmětů
• stav poškozeného před přepadením a po přepadení
• zda bylo slyšet volání o pomoc
• finanční a rodinné poměry poškozeného
• situace poškozeného na pracovišti a další. 93
Ještě předtím, než se svědek k výpovědi dostaví, se musí vyslýchající svědomitě
připravit. Je totiž důležité, o jaké svědectví se bude jednat, zda půjde o svědka –
poškozeného či např. o svědka nakloněného obviněnému atd. S tím souvisí i šetření
k osobě svědka – poškozeného. Tímto šetřením lze zjistit veškeré okolnosti, které
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v pachateli trestného čin loupeže mohly vzbudit pohnutky ke spáchání trestného činu a
zároveň i okruh osob, s nimiž poškozená osoba udržovala kontakty, styky apod.
vzhledem k tomu, že tyto osoby mohou přicházet v úvahu rovněž jako možní pachatelé.
Při výslechu poškozeného využijeme skutečnosti, že byl zpravidla v přímém kontaktu
s pachatelem loupežného přepadení, a proto především se snažíme od poškozeného
získat podrobný popis pachatele. Dále se při přípravě zaměříme na:
• činnost poškozeného před loupeží, kdo věděl, že bude mít u sebe finanční
hotovost nebo jinou cennost
• kde se zdržoval před loupeží
• okruh osob, se kterými hovořil před loupeží a obsah rozhovoru
• popis obvyklých činností (stereotypů) a zvyklostí poškozeného
• popis věcí, které mu byly při loupeži odcizeny
• podrobnosti ke způsobu spáchání loupeže
• chování pachatele, jeho zvláštnosti (například řeč, nářečí, gesta, mimika, způsob
maskování apod.)
• forma násilí a intenzita
• jaké prostředky pachatel použil při násilí (zbraň, nůž apod.)
• verbální projev pachatele (klidný, nervozní, křičel, obsah výhrůžky apod.)
• počet pachatelů a rozdělení činností
• chování poškozeného (zda se bránil, jakým způsobem, jak reagoval na
požadavek a výhrůžku pachatele apod.)
• finanční a rodinné poměry poškozeného (zejména u podezření z fingovaných
loupeží)
• situace a poměry poškozeného na pracovišti (například podezření na zpronevěru,
korupce, podezřelé operace apod.)
• zda uloupená částka odpovídala finančním možnostem poškozeného
• možnosti sebezranění a další. 94
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Je možné svědka předvolat telefonicky, v rámci tohoto telefonického předvolání
jej řádně poučit, ale osobně mám za to, že lepší variantou je způsob doručení předvolání
svědka je oproti podpisu – i kdyby mu mělo být předvolání doručeno osobně
prostřednictvím policejního orgánu. Jednak předvolání obsahuje poučení předvolané
osoby, včetně možnosti nechat si potvrdit od zaměstnavatele ušlou mzdu (v případě, že
bude uplatňovat tzv. svědečné) a jednak má policejní orgán větší jistotu, že se svědek
dostaví, než v případě pouhé telefonické dohody. Rovněž pro případ, že by se svědek
nedostavil a musel být předveden, je podepsaná doručenka lepším podkladem. Svědek –
poškozený – má možnost se výslechu zúčastnit se zmocněncem, ostatní svědci si mohou
na vlastní náklady sjednat přítomnost advokáta.
O výslechu svědka musí být s dostatečným předstihem vyrozuměn taktéž obhájce
obviněného či obviněných. Upřednostňuji vyrozumívání prostřednictvím datové zprávy.
Jen okrajem uvádím, že pokud je prováděn výslech svědka – osoby mladší 18 let, je
nutné o termínu výslechu vyrozumět rovněž orgán sociálně – právní ochrany dětí – tzv.
OSPOD, místně příslušný dle trvalého bydliště vyslýchaného mladistvého.
Před započetím samotného výslechu a ověření totožnosti vyslýchané osoby musí
být tato poučena a výsledek poučení musí být pojat do protokolu.
Největší důraz u poučení svědka je kladen – u osob uvedených v § 100 trestního
řádu – na vysvětlení okolností, za nichž může svědek odmítnout vypovídat, rovněž
považuji za důležité před samotnou výpovědí svědkovi vysvětlit, jak bude úkon
probíhat a v rámci poučení mu dále vysvětlit, že před podepsáním protokolu má
možnost si jej přečíst, aby souhlasila s jeho výpovědí a v případě, že nebude
zaprotokolována jeho výpověď tak, jak ji uvedl, bude opravena. Ovšem v případě, že se
vyslýchající a svědek na protokolaci neshodnou, pozve se přibraná osoba, v jejíž
přítomnosti se námitky svědka projednají a výsledek se pojme do protokolu.
Svědek musí být bezpodmínečně také poučen o možnosti utajit svou totožnost,
tedy vypovídat pod smyšleným jménem a tímto jménem rovněž podepsat protokol – o
této situaci je ovšem třeba se svědkem jednat již předtím, než se dostaví k samotnému
výslechu – tak, aby jej nespatřil obhájce, případně jeho pravé jméno nefigurovalo
v písemnostech již založených ve spise. Vyhodnocení této žádosti svědka je
v pravomoci policejního orgánu, zda zjištěné okolnosti nasvědčují tomu, že svědkovi
v souvislosti s jeho výpovědí hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné porušení základních
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práv. Další možností je vedení údajů o bydlišti, doručovací adrese, telefonním kontaktu
či zaměstnání mimo spisový materiál - skrytě, tak aby se s těmito údaji mohl
seznamovat jen orgán činný v trestním řízení. V praxi je tento postup uplatňován
takovým způsobem, že po sepsání protokolu je elektronicky vygenerován protokol, kde
jsou uvedeny pouze jméno, příjmení a datum narození svědka, ostatní zůstane skryto „v
počítači“ a ve spise není uvedeno. Údaje ke svědkům jsou ke spisovému materiálu
přiloženy ve zvláštní příloze, aby k nim měl přístup pouze státní zástupce a soudce,
svědci jsou následně předvoláváni k soudu prostřednictvím policejního orgánu.
Výpověď svědka se v podstatě řídí stejnými pravidly jako u obviněného, tedy
zpočátku by měl svědek hovořit spontánně, monologem, o všem, co je mu k věci
známo, pochopitelně může být usměrňován, poté následují dotazy vyslýchajícího a
závěrem obhájce či obhájců.
Je vhodné si na jednotlivé výslechy naplánovat dostatek času, protože nejen
samotná výpověď, ale i její následné čtení a podepisování zabere jistou dobu. Samotná
doba odvisí od objemu informací, které má svědek uvést a správné naplánování je věcí
praxe a zkušeností vyslýchajícího.
Kopie protokolu výslechu je vždy poskytována obhájci obviněného, poškozenému
a zmocněnci poškozeného, tedy osobám, které mají právo v průběhu vyšetřování
nahlédnout do spisu. Svědek, který není poškozeným a jeho advokát (který by si měl
být této skutečnosti vědom) nezřídka kopii výslechu požadují a dochází tak ke sporům,
které mohou skončit až u dozorujícího státního zástupce v rámci posouzení stížnosti na
postup policejního orgánu.
K provádění výslechu svědka – poškozeného patří i splnění zákonných formalit –
podepisování protokolů o poučení poškozeného v trestním řízení a předání informací
oběti trestného činu, jak jsem již uváděla výše. Pokud u svědka došlo k majetkové újmě
– což u loupeží je pravidlem, je rovněž nutné, aby svědek vyčíslil škodu, která mu
jednáním pachatele vznikla. Škodu je třeba doložit příslušnými dokumenty – např.
fakturami, pokud tyto nejsou k dispozici, musí policejní orgán zajistit vyčíslení škody
cestou odborného vyjádření, případně znaleckého posudku z oboru ekonomika. Zde
rovněž nastupuje do pozice poškozeného v trestním pojišťovna, pokud poškozenému
poskytla plnění (např. zlatnictví apod.), v případě újmy na zdraví – která sice nemusela
nastat, ale poškozený mohl být ošetřován rychlou záchrannou službou a již výjezd
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sanitky je účtován – je povinností policejního orgánu vyzvat příslušnou zdravotní
pojišťovnu, u které je poškozený registrován, ke sdělení, zda se jako poškozený
připojuje k trestnímu řízení či nikoliv a s jakou částkou.
K výslechům jak obviněného, tak svědků a poškozených je třeba závěrem uvést, že
pro tyto úkony platí řada zákonných norem. Jakmile dojde k uplatnění nezákonných
postupů, z právního hlediska se pokládá za takovýto úkon za absolutně neúčinný,
vyšetřovatel sice zajistí důkazní materiál, ale ten není možné připustit při rozhodování
ve věci, protože nebyl získán zákonným způsobem. Vždy je však třeba respektovat i
základní etické zásady, z nich vyjímáme především:
•

je zcela nezbytné respektovat společné rysy, ale i specifičnosti posuzování
výslechu z hlediska trestního práva, z hlediska psychologie, z hlediska
etiky

•

je zcela nezbytné respektovat společný charakter a cíl výslechu jako celku,
ale i specifičnost jednotlivých jeho fází

•

je zcela nezbytné respektovat specifičnost výslechu obviněného, oběti
(poškozeného) a svědka

•

je zcela nezbytné respektovat specifičnost výslechu dítěte, dospívajícího a
dospělého

•

nesmí být porušena morální suverenita vyslýchaného a blokována
svobodná volba jeho výpovědi.

Mezi nezákonné a současně též neetické postupy, které se nejčastěji objevují
v souvislosti s prováděním výslechů, patří:
• nucení obviněného k výpovědi nebo k doznání (existuje striktní zákaz
vyvíjet na vyslýchaného nátlak, a to jak fyzický, tak i psychický, a
donucovat ho k výpovědi – zejména násilím a hrozbou!)
• skutečnost, že není šetřena osobnost obviněného, tj. není dostatečně
respektována jeho důstojnost a ústavou zaručená práva a svobody,
• kladení sugestivních otázek (tj, takových, které již obsahují očekávanou
odpověď), zejména tzv. otázek kapciózních (lživých, úskočných,
zastírajících pravý úmysl, aby byl vyslýchaný sveden k odpovědi, kterou
by jinak neučinil), všechny ty postupy, při kterých v představě
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vyslýchaného o předmětu výslechu vzniká nepravdivý obraz, jsou
nepřípustné,
• nucení svědka k výpovědi, má-li právo ji odepřít.
Ponecháme-li bez komentáře jednoznačnou nepřípustnost zásadních prohřešků
proti profesní etice i proti zákonu, jakými jsou porušování občanských a lidských práv
vyšetřovaných, jako relativně nejsnadnější způsob, jímž se do výslechu může takřka
nepozorovaně „vplížit“ porušování etických zásad, je sugesce. Petr Nesvatba
upozorňuje: „Reálné nebezpečí sugesce ve výslechu hrozí v situacích, kdy vyšetřovaný
čin není beze zbytku objasněn, není plně dokázán a vina není zcela nesporná. Za těchto
okolností může vyslýchající v dobré víře uplatňovat svou hypotézu o spáchání činu
v průběhu vedení výslechu způsobem, který vede vyslýchanou osobu k bezděčnému
akceptování cizích (tj. vyšetřovatelem indukovaných) informací.“ Kromě čistě
sugestivních otázek jsou často problematické i otázky neočekávané, záleží však na
kontextu (pokud o této skutečnosti obviněný již hovořil před položením otázky, je tento
postup považován za správný právě i eticky, v opačném případě se neočekávaná otázka
pokládá za kapciózní). Použití emocionálního napětí, sugestivních otázek nebo jiného
druhu psychologického působení je sice při výslechu přípustné, avšak jen tehdy, pokud
obviněný zřejmě chce vypovídat nepravdivě, a jen dotud, pokud není flagrantním
způsobem narušena jeho morální suverenita. Rovněž je třeba zajistit, aby sympatie či
antipatie k osobě vyslýchaného nebránily poznání skutkového stavu věci a nebyly
příčinou předpojatosti. Joža Spurný ve své studii oprávněně upozorňuje: „Tendence k
„psychologické“ manipulaci je důkazem nepochopení smyslu psychologické podpory
při vedení výslechu a představuje (spíše než psychologický) závažný problém etický.“
Autoři nejnovější učebnice kriminalistické taktiky uvádějí řadu postupů, kterých
je možno využít při působení na vyslýchaného, který vypovídá zjevně nepravdu.
Vysoký stupeň citlivosti vůči nepřekročitelné etické hranici je v těchto případech
obzvláště nezbytný. Jde o následující postupy:
• „využití stavu emocionálního napětí“
• Odhalení, objasnění a odstranění příčin nepravdivé výpovědi
• Stimulace kladných vlastností vyslýchaného
• Využití vnitřních rozporů ve výpovědi a využití rozporů ve výpovědi
s ostatními důkazy
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• Argumentace nelogičností výpovědi
• Využití reflexívních úvah vyslýchaného.
Není samozřejmě možné absolutně vyloučit z průběhu výslechu jakýkoli subjektivní
faktor, vždy se přece jedná o komunikaci a interakci mezi (převážně dvěma)
neopakovatelnými lidskými jedinci. Petr Nesvatba uvádí, že Čírtková v této souvislosti
konstatuje: „Úvaha o úplném vyloučení prvků ovlivňování v taktice vyšetřování je zcela
bezpředmětná a nereálná. Rovněž tak požadavek na „vyčištění“ výslechu od veškerých
prvků ovlivňování je psychologický nesmysl“. Co však nesmysl zdaleka není, naopak,
je to věc nesmírně zásadního významu, je něco jiného:
1) Efektivně odlišit právě přípustné ovlivňování vyslýchaného od takého působení,
jež je právně nepřípustné,
2) Efektivně odlišit eticky přípustné ovlivňování vyslýchaného od takého působení,
jež je eticky nepřípustné!
Obecně vzato je toto rozlišování založeno „na posouzení, zda vyslýchanému zůstává
možnost volby mezi různými variantami chování“. Přípustné jsou – jinak řečeno –
takové formy působení, které ponechávají vyslýchanému možnost svobodně se
rozhodnout mezi různými variantami své reakce (chování), kdežto nepřípustné jsou
takové formy ovlivňování, které mu tuto možnost svobodné volby omezují, blokují či
zcela znemožňují. 95
Některé druhy motivů, determinující (právně i morálně) deformovaný průběh
výslechu:
1) Při určitých typech trestné činnosti se zdá, že je nezbytně nutné konat tak, jako
koná pachatel, aby bylo možné jej usvědčit, proto se některé metody odhalování
zločinu pohybují na hranici zákonných i etických norem a je velmi snadné tuto
hranici překročit. Petr Nesvatba však správně upozorňuje, že kdyby se „policista
při prosazování zákona uchýlil k praktikám, které jsou nezákonné anebo při
kterých překračuje pravomoci, které mu přiznává zákon, už by ho nebylo možné
odlišovat od pachatelů“
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2) Existence pocitu izolace a pocitu „obětního beránka“: jestliže se nějaká sociální
skupina cítí být z nějakého důvodu odlišná a výjimečná, často přijme pravidla,
která platí jen pro ni (policisté sami u sebe někdy ospravedlňují to, co u jiných
skupin obyvatel pokládají za neospravedlnitelné) – o tom ostatní již byla řeč
v předchozím textu.
3) Ze strany vyslýchajícího dochází někdy k neetickému, až nezákonnému postupu
v případech, kdy výpověď je jedním z důkazních prostředků trestního řízení a
současně je prostředkem obhajoby, protože ve většině případů se trestná činnost
či nezákonné jednání odehrává beze svědků, je možné některé okolnosti případu
zjistit pouze z výslechu podezřelého nebo obviněného (policisté často poukazují
na „nespravedlivou“ asymetrii v rolích).
4) Někteří vyslýchající na základě své neschopnosti či neochoty neustále se ve své
práci zdokonalovat dávají najevo svou „úřední moc“: při výslechu vedou dlouhý
monolog, ve kterém agresivně vyjadřují svůj názor a postoj, zvýrazňují před
vyslýchaným svou roli vyslýchajícího, vyvolávají konflikty, útočí na
vyslýchaného a obviňují je, stále pokládají zjišťovací otázky „proč“, nedokáží
navázat bližší kontakt, který by mohl vést k celkově lepšímu zvládnutí výslechu,
neprojeví dostatek důvěry, neustále přerušují výpověď, jednají s nádechem
arogance a zastrašují vyslýchaného nepodloženým důkazním materiálem.
Mohou tak jistě jednat i v „dobré víře“, nic to však nemění na nepřípustnosti
takovýchto metod.
5) Sympatie či naopak antipatie vyslýchajícího vůči osobě vyslýchaného může
sehrát významnou úlohu při samotném průběhu výslechu a může mít tudíž i
dopad na jeho výstup – tedy na kvalitu výpovědi.
6) Často je na vině malá nebo žádná empatie vyslýchajícího policisty, způsobená
nedostatkem životních a profesních zkušeností.
7) Mnohdy je na vině také fakt, že policista je téměř dennodenně v kontaktu
s pachateli trestné činnosti a přestává mezi nimi rozlišovat. Snadno se pak
dostávají ke slovu i předsudky: může se stát, že policista začne – bezděčně –
považovat všechny vyslýchané (anebo vyslýchané určitých kategorií) – již
předem za bytosti méněcenné, nehodné zvláštní pozornosti.
8) V rámci sociální percepce, která je neodmyslitelnou součástí interakce při
výslechu, dochází někdy k tomu, že vyslýchající si vytvoří jednostranný osobní
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konstrukt, postavený na bázi předchozích zkušeností, rutiny ba šablon,
rozhodující může být ale – naopak – někdy již první dojem z kontaktu
s vyslýchaným.
9) Někdy je chování vyslýchajícího přespříliš ovlivňováno přijatou vyšetřovací
verzí, do níž se (vědomě či podvědomě) snaží „vtěsnat“ chování a výpověď
vyslýchaného. Tato tendence, jakkoli se zdá logická, však vytváří jednostranné
„předporozumění“, v jehož rámci pak vyslýchající váhu některých informací
zvýrazňuje, jiných potlačuje.
10) Neetické až nezákonné jednání vyslýchajícího policisty bývá však často
podněcováno samotnými vyslýchanými, kteří urážejí, nadávají a vyhrožují,
takže policista začne podezřelého nebo obviněného ovlivňovat a donucovat jej
k pravdivé výpovědi zejména fyzickým násilím čin hrozbou násilí, přičemž své
jednání si odůvodňuje drzým až sprostým chováním vyslýchané osoby, která se
mu vysmívá do očí a dává najevo: „ Já můžu všechno a vy nemůžete nic!“
11) Dalším důvodem může být obava vyslýchajícího policisty z eventuálního
neúspěchu při naplňování požadavků své sociální role (může být frustrován svou
bezmocností, pramenící především z minima informací k úspěšnému objasnění
případu).
12) V neposlední řadě i policista je jenom člověk: do komunikace s vyslýchaným se
mohou promítnout silné emoce vyplývající z nevyřešeného osobního problému a
jiné okolnosti. 96
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4.3. Rekognice
Procesní úkon rekognice je upraven v § 104b trestního řádu.
Odst. 1) Rekognice se koná, je-li pro trestní řízení důležité, aby podezřelý, obviněný nebo svědek znovu
poznal osobu nebo věc a určil tím jejich totožnost. K provádění rekognice se vždy přibere alespoň jedna
osoba, která není na věci zúčastněna.
Odst. 2) Podezřelý, obviněný nebo svědek, kteří mají poznat osobu nebo věc, se před rekognicí
vyslechnou o okolnostech, za nichž osobu nebo věc vnímali, a o znacích nebo zvláštnostech, podle nichž
by bylo možno osobu nebo věc poznat. Osoba nebo věc, která má být poznána, jim nesmí být před
rekognicí ukázána.
Odst. 3) Má-li být poznána osoba, ukáže se podezřelému, obviněnému nebo svědkovi mezi nejméně třemi
osobami, které se výrazně neodlišují. Osoba, která má být poznána, se vyzve, aby se zařadila na libovolné
místo mezi ukazované osoby. Jestliže osoba má být poznána nikoli podle svého vzezření, ale podle hlasu,
umožní se jí, aby hovořila v libovolném pořadí mezi dalšími osobami s podobnými hlasovými vlastnostmi.
Odst. 4) Není-li možno ukázat osobu, která má být poznána, rekognice se provede podle fotografie, která
se předloží podezřelému, obviněnému nebo svědkovi s obdobnými fotografiemi nejméně tří dalších osob.
Tento postup nesmí bezprostředně předcházet rekognici ukázáním osoby.
Odst. 5) Má-li být poznána věc, ukáže se podezřelému, obviněnému nebo svědkovi ve skupině věcí pokud
možno téhož druhu.
Odst. 6) Pro rekognici jinak platí ustanovení o výpovědi obviněného nebo svědka.
Odst. 7) Podle povahy věci lze rekognici provést tak, aby se poznávající osoba bezprostředně nesetkala s
poznávanou osobu. Provádí-li se rekognice za účasti osoby mladší patnácti let, užije se přiměřeně § 102
tr. ř. Rekognici za přítomnosti svědka, jehož totožnost se utajuje z důvodů uvedených v § 55/2, lze za
podmínek utajení jeho podoby a osobních údajů provést, pokud je svědek poznávající osobou.
Odst. 8) Po provedení rekognice se podezřelý, obviněný nebo svědek vyslechnou znovu, je-li třeba
odstranit rozpor mezi jejich výpovědi a výsledky rekognice.

Procesní úkon spočívající v rekognici osob in natura se dá označit jako
organizačně více náročný. Vyšetřovatel v první řadě musí zajistit figuranty, kteří
fyzickými parametry co možná nejvíce odpovídají postavě a tváři podezřelého. V praxi
jsou jako figuranti oslovováni nejčastěji příslušníci Policie, je však třeba dbát na
odpovídající oblečení a obutí figurantů – nesmí se stát, aby figuranti byli obuti v
přezůvkách na rozdíl od poznávané osoby. Vyšetřovatel má mít proto k dispozici čtvero
až patero víceméně shodného oblečení a obutí pro tyto příležitosti. Pokud nelze zajistit
přítomnost figurantů z řad Policie, osloví vyšetřovatel např. nejbližší věznici (výchovný
ústav v případě mladistvého podezřelého či obviněného), kde po předchozí domluvě a
uvedení popisu poznávané osoby nejčastěji vychovatel dohodne s odsouzenými jejich
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účast na úkonu. Tato varianta je organizačně nejtěžší, navíc vyšetřovatel nemá možnost
výběr figurantů ovlivnit a po příjezdu do věznice se může i stát, že je úkon přeložen,
neboť figuranti neodpovídají podobě poznávané osoby a vzhledem k závažnosti a
významu rekognice jej nelze odbýt a poskytnout tak obhajobě možnost znevěrohodnit
celé poznávací řízení.
Nutná je přítomnost kriminalistického technika, který dodá pořadová čísla a
zajistí fotodokumentaci. Úkon je prováděn v místnosti s jednosměrným zrcadlem, aby
poznávající nebyl v kontaktu s poznávanou osobou, zejména pokud se jedná o pachatele
násilného trestného činu. Rovněž tak musí vyšetřovatel před zahájením úkonu zajistit,
aby nedošlo k náhodnému setkání poznávaného a poznávajícího, třeba na vrátnici v
čekárně policejní služebny. Zpravidla je toto v praxi řešeno tak, že jeden z předvolaných
– dle předchozí dohody – se dostaví osobně a druhý je eskortován příslušníky policie.
Ze zákona neopominutelná je při provádění rekognice přítomnost nezúčastněné osoby.
Nezúčastněná osoba přispívá k objektivnímu průběhu rekognice. Jde o osobu, která není
ani policejním orgánem, ani obviněným, podezřelým či svědkem.
Protokol o provedení rekognice dle ust. § 104b trestního řádu obsahuje kromě
obecných náležitostí jakékoliv písemnosti (označení útvaru, číslo jednací, datum)
rovněž stručný popis skutku, pro který se řízení vede a zdůvodnění tohoto úkonu (jedná
se o osobu neznámého pachatele, jehož totožnost má být rekognicí zjištěna). Pokud se
jedná o neopakovatelný či neodkladný úkon (viz níže), je toto třeba řádně a konkrétně
odůvodnit. Dále jsou označeny osoby – osoba provádějící rekognici, poznávající osoba,
nezúčastněná osoba a osoby přítomné – technik, figuranti, obhájce (blíže k protokolaci
rekognice viz § 55 odst. 3 trestního řádu).
V první fázi úkonu je třeba poznávající osobu řádně poučit dle jejího procesního
postavení (svědek či obviněný). Podepsané poučení je součástí protokolu o provedení
rekognice. Dále je do protokolu nutné zahrnout podmínky provedení tohoto úkonu –
místo a místnost, kde k úkonu dojde, osvětlení, teplota, použité pomůcky. Poznávající
osobě je rovněž důkladně vysvětlen jak význam, tak průběh celého úkonu a pokud
prohlásí, že nepožaduje dalšího vysvětlení a jak poučení, tak průběh rekognice chápe,
přikročí se k výslechu. Při tomto je kladen důraz zejména na okolnosti, za kterých
viděla poznávanou osobu, její podobu či postavu, způsob pohybu či hlasový projev a
významné znaky, podle kterých je poznávající osoba schopna označit poznávanou
osobu (náušnice, vousy, účes, tetování, piersing apod.).
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Druhá fáze rekognice započne tím, že ve druhé místnosti dostane poznávaná
osoba možnost vybrat si číslo a pořadí, v jakém bude v řadě figurantů stát. Toto
postavení osob s čísly je fotograficky zadokumentováno a zapsáno do protokolu (z
tohoto vyplývá nutnost, aby vyšetřovatel měl vždy „k ruce“ další přítomnou osobu,
která bude dění ve vedlejší místnosti řídit).
Po této přípravě je otevřeno jednosměrné zrcadlo, v případě nutnosti je v
místnosti s poznávanou osobu ztlumeno světlo a poznávající je vyzván, aby si prohlédl
osoby za zrcadlem. Je poučen o tom, že má čas na to, aby si figuranty pořádně prohlédl
a pokud někoho z figurantů označí, nechť uvede, podle čeho a nakolik si je jistý. Jeho
vyjádření je doslovně zaznamenáno do protokolu. Na žádost poznávající osoby jsou
poznávané osoby vyzvány, aby učinily např. nějaký pohyb, který činil pachatel na místě
činu a poznávající ho považoval za charakteristický.
Zde je na místě uvést, že obviněný je sice povinen strpět provedení rekognice,
může k ní být i předveden, ale zákon nepřipouští žádný způsob (nemo tenetur), jak jej
donutit např. k nějakému pohybu, podle kterého by jej mohla poznávající osoba
identifikovat (otočení se, krok vpřed apod.). Tudíž v praxi může dojít k situaci, kdy se
obviněný sice k provedení rekognice dostaví, nicméně odmítne si vzít číslo, postavit se
do řady s ostatními figuranty či zcela bojkotuje celý úkon a chová se tak, že celý úkon
postrádá smysl.
Poté je jednosměrné zrcadlo zavřeno a na druhé straně je poznávaný vyzván, aby
si opět vybral číslo a pořadí, v jakém bude v řadě figurantů stát. Jejich postavení je opět
fotograficky zaznamenáno. Poznávající opět přistoupí k jednosměrnému zrcadlu a
figuranti jsou mu ukázání, stejným způsobem se vyjádří k tomu, zda i v jiném pořadí a s
jiným číslem je schopen označit osobu, jíž se poznávání týká. I toto vyjádření je
doslovně zaprotokolováno. Důvodem druhého poznávání je vyloučení náhodného
označení ze strany poznávající osoby.
Třetí – závěrečná fáze rekognice – obsahuje shrnutí celého úkonu a vyjádření
přítomných osob s jejich případným vyjádřením k provedení rekognice. Dále je
uvedeno datum a čas ukončení, podpisové doložky přítomných osob. V případě, že je
poznávající osobou označen podezřelý, je takto provedená rekognice jedním z
nejzásadnějších důkazů a v případě provádění před zahájením trestního stíhání i jedním
z nejpodstatnějších podkladů pro vypracování usnesení o zahájení trestního stíhání
podle § 160 odst. 1 tr. ř.
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Rekognice prováděné podle fotografií mají stejný průběh, není však třeba
speciální místnosti, místo figurantů vyšetřovatel zajistí dvě alba s fotografiemi nejméně
čtyř, zpravidla však pěti osob, co nejvíce podobných poznávané osobě. Fotografie jsou
získávány z policejních databází a jsou umístěny do alba. Legenda se jmény osob na
fotografiích je v době poznávání umístěna odděleně tak, aby poznávající nebyl jmény
osob na fotografiích při úkonu ovlivněn. Rekognice podle fotografií je prováděna
zpravidla před zahájením trestního stíhání, aby byla ztotožněna osoba pachatele a po
zahájení trestního stíhání je zopakována in natura, aby její výsledek mohl být použit u
soudu jako důkaz.
V případě, že je rekognice in natura prováděna jako neodkladný nebo
neopakovatelný úkon (§160/4 tr. ř. – neodkladným úkonem je takový úkon, který
vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska
účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání.
Neopakovatelným úkonem je takový úkon, který nebude možno před soudem provést.
V protokolu o provedení neodkladného nebo neopakovatelného úkonu je třeba vždy
uvést, na základě jakých skutečností byl úkon za neodkladný nebo neopakovatelný
považován), tedy před zahájení trestního stíhání, je konána za přítomnosti soudce - §
158a trestního řádu – je-li při prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl
spáchán trestný čin, a zjišťování jeho pachatele třeba provést neodkladný úkon
spočívající ve výslechu svědka nebo rekognici, provede se na návrh státního zástupce
takový úkon za účasti soudce, soudce v takovém případě odpovídá za zákonnost
provedení takového úkonu a k tomu cíli může do průběh úkonu zasahovat. Soudci však
nepřísluší přezkoumávat závěr státního zástupce o tom, že úkon je podle zákona
neodkladný nebo neopakovatelný.
Soudce, který se úkonu účastní, odpovídá za zákonnost provedení úkonu a k
tomu cíli může do průběhu úkonu zasahovat. Soudce tady může zasahovat pouze do
formálně procesního postupu orgánu činného v trestním řízení, který bude úkon
provádět (zpravidla to bude policejní orgán, ale může ho provádět i státní zástupce v
případech upravených v § 161/3, 4 tr. ř. nebo v § 174/2 c)tr. ř. a spíše výjimečně v §
179a/3)tr. ř., nikoli do věcně obsahové stránky provádění úkonu. Jedná se zejména o
poučení takového svědka, dobu trvání výslechu, způsob provádění výslechu, zvláště
způsob kladení otázek, když nepřípustné jsou otázky sugestivní a kapciózní, řešení
námitek obviněného proti způsobu vedení výslechu, protokolaci, apod. V případě, že by
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jako úkon za účasti soudce byl prováděn výslech osoby mladší než patnáct let o
okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k jeho věku mohlo nepříznivě
ovlivňovat její duševní a mravní vývoj, byl by soudce oprávněn zasahovat do provádění
úkonu také z hlediska splnění podmínek uvedených v § 102 odst. 1tr. ř. (např. k
zajištění zvláštní šetrnosti provádění výslechu, ohledně zajištění účasti pedagoga nebo
jiné osoby mající zkušenosti s výchovou mládeže anebo ohledně odložení úkonu na
pozdější dobu nebo jeho přerušení či ukončení v případě, že by pokračování mělo
nepříznivý vliv na psychický stav vyslýchaného). V případě provádění rekognice má
soudce možnost do jejího provádění zasahovat z pohledu dodržení zásad uvedených v §
104b tr. ř., zejména k zajištění přibrání alespoň jedné nezúčastněné osoby (srov. § 104
odst. 1 tr. ř. věta druhá), zabezpečení, aby osoba nebo věc, která má být poznána, nebyla
poznávající osobě ukázána před rekognicí (srov. § 104b odst. 2 tr. ř. věta druhá),
zajištění, aby osoba nebo věc byla poznávající osobě ukázána nejméně mezi třemi
osobami, které se od sebe neodlišují, resp. ve skupině věcí téhož druhu, dále aby
poznávaná osoba si mohla vybrat libovolné místo mezi ukazovanými osobami (srov. §
104b odst. 3, odst. 5), při rekognici podle fotografií, aby poznávaná fotografie byla
ukázána mezi obdobnými fotografiemi nejméně tří dalších osob a aby rekognice podle
fotografií bezprostředně nepředcházela rekognici in natura (srov. § 104b odst. 4), jakož i
dodržení dalších zvláštních předpokladů stanovených v § 104b odst. 7 atd. Soudce by
neměl do provádění úkonu zasahovat tak, že by fakticky nahrazoval činnost policejního
orgánu nebo státního zástupce, a proto by neměl např. klást otázky poznávající osobě
nebo vyslýchané osobě otázky k doplnění výpovědi. Soudce zde totiž vystupuje jako
garant zákonnosti úkonu, nezávislost soudce i v těchto případech musí být plně
respektována.97
Po provedení celého tohoto procesního úkonu následuje hodnocení a prověrka
výsledků rekognice, zejména pozitivních, kde se berou v úvahu především tyto
skutečnosti:
• Jak se formovala paměťová stopa a výpověď poznávající osoby, především
•

Jaké měla podmínky pro vnímání objektu a jaká doba uplynula do
konání rekognice
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•

Jak úplně a přesně dokázala poznávající osoba popsat hledaný objekt

•

Jaká je úroveň smyslových a rozumových vlastností poznávající
osoby, zejména jde-li o dítě, přestárlou nebo nemocnou osobu

• Jaký byl průběh znovupoznávacího aktu, zejména:
• Zda byl dostatečný počet přivzatých objektů a zda splňovaly požadavek
shodnosti s objektem ztotožňovaným v obecných znacích
• Zda poznávající osoba znovu poznala ztotožňovaný objekt simultánně či
analyticky, zcela bezpečně či nejistě
• Zda poznávající osoba byla schopna uvést, podle jakých konkrétních
znaků objekt ztotožnila
• Zda jsou ve výsledcích rekognice nějaké rozpory, zejména:
• Zda znaky, podle nichž byl objekt ztotožněn, jsou v souladu nebo
v rozporu s dříve podanou výpovědí a identifikačními znaky
uvedenými v předchozím popisu hledaného objektu, podle kterých by
poznávající osoba tento objekt poznala
• Zda bylo dosaženo stejného výsledku ztotožnění téhož ztotožněného
objektu, bylo-li více poznávajících osob
• Jsou-li výsledky rekognice v souladu či rozporu s ostatními důkazy
shromážděnými v dané věci
• Jaká je věrohodnost samotné poznávající osoby. 98
Pokud bylo provedeno několik rekogničních aktů se stejným subjekty rekognice
postupně s několika poznávajícími osobami, je třeba porovnat jednotlivé
výsledky. Čím více poznávajících osob došlo ke shodnému závěru rekognice
(identifikovaly poznávaný objekt, nebo jej shodně vyloučily), tím je výsledek
rekognice hodnověrnější. Obsahem prověřování výsledků rekognice je
především srovnání výsledků rekognice s jinými, dosud ve věci získanými
důkazy. Součástí prověřování je i kontrola toho, zda příprava, průběh a
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dokumentace rekognice odpovídají procesním požadavkům a doporučením
kriminalistiky. 99

4.4. Domovní prohlídky, prohlídky jiných prostor
Domovní a osobní prohlídka a prohlídka jiných prostor a pozemků je upravena v
hlavě čtvrté – předběžná opatření a zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení, v
oddílu pátém, § 82 a následující trestního řádu.
Nedotknutelnost obydlí je zaručena Listinou (čl. 12), proto je k domovní
prohlídce, jakož i k prohlídce jiných prostor a pozemků v tomto duchu přistupováno.
Policejní orgán k nim přikročí jen v míře nejnutnější a za přesně zákonem stanovených
podmínek. Policejní orgán podá státnímu zástupci podnět, ve kterém musí naprosto
přesně identifikovat bytovou jednotku a prostory k ní náležející, vlastnická práva
doložit výpisem z katastru nemovitostí a zcela přesně uvést, koho se domovní prohlídka
bude týkat, jaké předměty budou při domovní prohlídce zajištěny, kdo prohlídku
provede a v jakém termínu. Dále musí policejní orgán zcela přesně odůvodnit
neodkladnost a neopakovatelnost tohoto procesního úkonu. Pokud se státní zástupce s
tímto podnětem ztotožní, vypracuje návrh a tento doručí soudci místně příslušného
okresního (obvodního) soudu, v jehož obvodu má být prohlídka vykonána, případně
soudci soudu, jehož místní příslušnost již byla předchozími procesními úkony založena.
Příkaz k domovní prohlídce je policejním orgánem předán osobě, u níž se
prohlídka koná, a to v rámci této prohlídky, pokud toto není možné – nejedná se o
osobu zadrženou – tak nejpozději do 24 hodin po odpadnutí překážky, která předání
příkazu bránila. Zpravidla je tedy příkaz k domovní prohlídce doručen podezřelému
nebo obviněnému (a v tomto případě též jeho obhájci či obhájci dalších obviněných),
dále majiteli nemovitosti, ve které je domovní prohlídka konána. Tyto osoby potvrdí
převzetí příkazu písemně buď na samostatně vedený výkaz o doručení, kde se zároveň
mohou vyjádřit, zda si přejí být prohlídce přítomni, nebo na doručenku, která se později
pevně připevní k příkazu, založenému do spisového materiálu.
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Pokud osoba, u níž se má domovní prohlídka konat, odmítne přítomnost na
místě, je policejní orgán povinen umožnit přítomnost jiné dospělé osoby, která je
členem domácnosti. Poučení o této povinnosti je třeba rovněž zaznamenat do protokolu
o provedení domovní prohlídky oproti podpisu podezřelého – obviněného.
Další, zcela neopominutelnou osobou na místě přítomnou je tzv. nezúčastněná
osoba. Jedná se o osobu, která na samotné věci není nijak zaangažována, upustilo se
proto od původní praxe, že jako nezúčastněné osoby byli bráni civilní zaměstnanci
Policie a účastní se po předchozí dohodě buď městští strážníci nebo osoby z místního
zastupitelstva. V případě, že je toto komplikované, např. ve větších městech, jako
nezúčastněná osoba se k procesnímu úkonu přizve zástupce domovního výboru.
Přítomnost nezúčastněné osoby má zajistit skutečnost, že všechny zajištěné věci byly
skutečně nalezeny v rámci probíhající domovní prohlídky, proto je nezbytné, aby
policejní orgán dbal na to, aby nezúčastněná osoba byla vždy přítomna v místnosti, kde
prohlídka probíhá.
Před započetím samotné prohlídky je třeba – v souladu s ust. § 84 trestního řádu
– provést výslech osoby, u níž se prohlídka koná a zároveň je osoba vyzvána, aby
vydala hledané věci – tedy věci pocházející z trestné činnosti, případně pro trestnou
činnost užívané. Tohoto předchozího výslechu není třeba, jestliže věc nesnese odkladu a
tento výslech nelze provést okamžitě. Samotný výslech nebo skutečnost, že k němu
nedošlo, je třeba zaznamenat do protokolu, neboť jakékoliv opominutí ve formalitách
má za následek nemožnost použít získané věci jako důkaz.
Při provádění domovní prohlídky je na místě dodržovat základní taktická
doporučení, zejména:
• Má-li být prohlídka úspěšná, musí být nenadálá, překvapivá, aby bylo
zabráněno zničení, zašantročení nebo uschování věcí důležitých pro
trestní řízení, které mají být při domovní prohlídce zajištěny. Stejně tak
má svůj význam i nečekaná domovní prohlídka při hledání osob.
• Před provedení domovní prohlídky je potřebné získat přehled o objektu,
ve kterém má být prohlídka vykonána (rozsah objektu, rozmístění
pokojů, únikové cesty, počet a charakter osob, které lze předpokládat
v obydlí apod.)
• Nepodceňovat před domovní prohlídkou technickou a věcnou přípravu
• Doporučuje se zpracovat plán prohlídky s rozdělením úkolů a činností
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• Nepodceňovat zdánlivé maličkosti (např.

kontrolovat lustry, vyndat

talíře, rozbalit zmačkané papíry apod.)100
Dále jsou označovány zajištěné věci – a to buď vydané nebo odňaté. Jejich
zajištění je prováděno s ohledem na jejich pozdější využití, proto všechny osoby na
místě přítomné (které přijdou s věcmi do styku) musí používat ochranné rukavice, aby
se předešlo kontaminaci věcí, právě s možností jejich pozdějšího kriminalistického
zkoumání.
V případech vyšetřování trestného činu loupeží jsou nejčastěji v rámci
domovních prohlídek zajišťovány:
a)

předměty sloužící k maskování pachatelů – kukly, rukavice, obuv, oděvy

popisem odpovídající pachatelům z místa činu – tyto jsou zajištěny do papírových
obálek, aby nebyly znehodnoceny biologické materiály – vlasy, stěry DNA, atd.
b)

předměty sloužící k paralyzování obětí – pouta, lepící pásky, elektrikářské

pásky, paralyzéry, spreje, zbraně (chladné i střelné) a střelivo– zajišťovány stejně do
papírových sáčků – k expertizám DNA, daktyloskopie, balistika
c)

věci pocházející z trestné činnosti – bankovky, zlato, ale i např. SIM karty,

elektronika, dálniční známky apod. – zajišťovány dle své povahy a pozdějšího využití
buď do papírových obalů nebo tzv. orgatechů – igelitových sáčků s evidenčním číslem
d)

elektronika – mobilní telefony pachatelů – nezřídka tzv. jednorázové telefony s

předplacenými SIM kartami, výpočetní technika – notebooky, počítače – u kterých je
postupováno tak, že za přítomnosti nezúčastněné osoby, případně obviněného či
obhájce je elektronika zapečetěna v obalu a číslo pečetě se uvede do protokolu a celá
tato „jednotka“ je předána expertovi z oboru kybernetiky, který obal v rámci provádění
znaleckého zkoumání rozpečetí a celý tento úkon pojme do posudku, případně je
specializovanými pracovníky Policie proveden tzv. „otisk“ s jednoznačným
identifikátorem a samotný předmět (počítač nebo notebook) může být ponechán na
místě. U zajišťování mobilních telefonů pachatelů je důležité vyzvat obviněného (pokud
je na místě přítomen), aby telefon uvedl do modu „letadlo“, aby případně komplic či
věci znalý rodinný příslušník neměl možnost smazat např. konverzace z mobilních
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aplikací a zároveň aby uvedl PIN, případně heslo k odemykání obrazovky mobilního
telefonu.
e)

Finanční hotovost – pokud je na místě zajištěno větší množství, je zajišťována

vždy – teprve v průběhu nadcházejícího vyšetřování bude policejním orgánem
rozhodnuto, zda bude vrácena, či použita k zajištění nároku poškozeného. Je vždy –
zejména v zájmu policejního orgánu – uložena na bankovní účet příslušného policejního
orgánu a pokladní doklad založen do spisového materiálu. Praxe samotného zajišťování
finanční hotovosti se ustálila tak, že jednotlivé bankovky jsou vyskládány tak, aby bylo
zřejmé jejich číselné označení, takto jsou nafotografovány a uloženy do orgatechu. Na
něj je podrobně vypsáno, kolik bankovek v jaké nominální hodnotě je uvnitř uloženo,
tedy nejsou zapisována jednotlivá čísla bankovek, neboť by to v případě pozdějšího
uložení na policejní bankovní účet ztratilo význam.
V průběhu domovní prohlídky jsou samozřejmě zajišťovány i další předměty –
cestovní doklady – nezřídka jsou nalezeny doklady falešné či odcizené (s jejich
použitím např. pachatelé prodávají uloupené zlato v tavírnách), pokladní doklady či
faktury, paměťové karty, drogy, atd. Všechny takto získané věci jsou podrobeny
zkoumání a poté policejní orgán rozhodne, jak s nimi naloží. Nalezeny bývají i odcizené
registrační značky, používané pachateli na vozidla, s nimiž jezdí na místo činu.
Pokud je v průběhu realizace prováděno souběžně více domovních prohlídek, je
nutné předem naplánovat, jak budou jednotlivé věci označovány, nejvíce se osvědčil
způsob A-Z pro jednotlivé domovní prohlídky, v jejichž rámci jsou věci označovány
čísly a stopy SA-SZ pro snadnější rozlišení a následnou evidenci v policejních
databázích.
Protokol o provedení domovní prohlídky musí rovněž obsahovat dobu započetí
a ukončení domovní prohlídky, uvedení, zda byla pořízena fotodokumentace. Jen pro
doplnění uvádím, že se v praxi osvědčil způsob, kdy v rámci začátku domovní
prohlídky je proveden videozáznam, kde policejní orgán společně s obviněným (pokud
je na místě přítomen) projdou celou nemovitost, kde bude domovní prohlídka
provedena, aby byl řádně zadokumentován stav prohlížené nemovitosti před samotným
úkonem.
Dále je nezbytné zadokumentovat, zda bylo či nebylo v rámci domovní
prohlídky něco zničeno či poškozeno.
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Pro úplnost doplňuji, že v případě, kdy panuje podezření na přítomnost buď drog
či zbraní, je na místo povolán služební kynolog se psem vycvičeným právě pro hledání
a označování těchto předmětů.
Osoby přítomné na místě poté protokol podepíší (v současné době jsou již
policejní orgány vybaveny výpočetní technikou – notebookem s offline formuláři a
přenosnou tiskárnou). Obviněný či obhájce, pokud jsou na místě přítomni, ihned obdrží
jeden výtisk protokolu, jinak nejpozději do 24 hodin poté.
V případě prohlídky jiných prostor a pozemků lze tento úkon provést i bez
příkazu soudce, jestliže tohoto příkazu nelze předem dosáhnout a věc nesnese odkladu.
K této situaci dochází např. v případě, kdy policejní orgán na místě domovní prohlídky
zjistí, že před domem stojí vozidlo, které obviněný užívá a mohly by se v něm nacházet
věci důležité pro trestní řízení. Proto lze prohlídku provést, pokud s ní obviněný udělí
písemný souhlas – nejlépe do samotného protokolu o provedení prohlídky jiných
prostor, o čemž je policejní orgán povinen bezodkladně vyrozumět státního zástupce,
pokud na místě obviněný není přítomen nebo pokud není znám majitel jiného prostoru
či pozemku, může policejní orgán provést prohlídku bez příkazu, ale je povinen si
souhlas dodatečně vyžádat, a to bezodkladně, prostřednictvím státního zástupce. Pokud
souhlas není udělen, nelze výsledek prohlídky použít v dalším řízení jako důkaz.
S věcmi a stopami zajištěnými v rámci prohlídky nebytových prostor je naloženo
stejným způsobem, jako v případě domovní prohlídky.
Důkazy, získané v rámci domovní prohlídky či prohlídky jiných prostor, mají
pro vyšetřování obrovský význam – samozřejmě v případě, že prohlídky byly úspěšné.
Lze získat zpět nejen předměty pocházející z trestné činnosti a tyto případně vrátit
původním majitelům, ale rovněž mají význam pro rozkrytí případné další trestné
činnosti pachatelů, např. nedovolené ozbrojování v případě nálezů zbraní podléhajících
povolení, nebo nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek,
podílnictví nebo i další, v sérii plánové loupežné přepadení, eventuálně zjištění vedoucí
k odhalení totožnosti dalších spolupachatelů.
Je proto důležité domovní prohlídky, případně prohlídky jiných prostor provést
co nejdříve po zadržení pachatele, neboť časová prodleva může znamenat „uklizení“
těchto prostor spolupachateli, dosud na svobodě, případně rodinnými příslušníky.
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4.5. Prověrka na místě
Procesní úkon – prohlídka na místě podle ust. § 104b trestního řádu - se koná, jeli zapotřebí za osobní přítomnosti podezřelého, obviněného nebo svědka doplnit nebo
upřesnit údaje důležité pro trestní řízení, které se vztahují k určitému místu. Na postup
při prověrce na místě se přiměřeně užijí ustanovení o vyšetřovacím pokusu, tedy
přítomnost nezúčastněné osoby a eventuálně, je-li to nutné, i soudního znalce
z příslušného oboru. Zároveň platí, že osobu, která má dle trestního řádu právo
odmítnout výpověď, nelze k prověrce na místě nutit. Z tohoto důvodu zpracovatel
postupuje tak, že v okamžiku, kdy se rozhodne prověrku na místě provést, písemně
vyrozumí obviněného i jeho obhájce o termínu konání s žádostí, aby se písemně
vyjádřil, zda se prověrky na místě dobrovolně zúčastní. V případě, že obviněný svoji
účast na prověrce na místě odmítne předem, vyhne se vyšetřovatel situaci, že
zorganizuje celý úkon a při zahájení se obviněný vyjádří ke svojí účasti negativně.
Přesto, pokud s účastí souhlasí, je jak písemně do protokolu, tak ústně do kamery (celý
průběh úkonu je zaznamenán na kameru a vypálené DVD je nedílnou součástí protokolu
o prověrce na místě) znovu dotázán, zda se úkonu dobrovolně zúčastní. Mimo jiné se
dokumentuje:
• Cesta na místo prověrky
• Chování osoby v průběhu přesunu na místo prověrky
• Samotné místo prověrky (kde se nachází, jeho charakteristika, zvláštnosti
místa apod.)
• Chování osoby na místě, zda je bezpečně poznal a dokázal se orientovat a
označit zvláštnosti místa apod.
• Změny na místě oproti původnímu stavu označené osobu
• Výchozí místo prověrky na místě a postup při prověrce
• Všechny objekty a místa, které osoba označila a její komentář k nim
• Popis a průběh demonstrovaných činností
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• Otázky kladné orgánem činným v trestním řízení a reakce na ně osob, se
kterou je prověrka na místě prováděna. 101
Prověrka na místě se koná v případě, že ve výpovědi obviněného či svědků, či
v doposud zjištěných důkazních prostředcích jsou nejasnosti, které nelze jiným
způsobem objasnit a mají význam pro správné posouzení celé věci.
V rámci přípravy prověrky je zpravidla potřeba:
• formulovat taktickou úlohu, kterou je třeba řešit (například verifikovat
znalost kriminalisticky významného místa osobou, jejíž výpověď se
prověřuje nebo identifikovat kriminalisticky významná místa a na nich se
nacházející kriminalistické stopy a jiné věcné důkazy, které vyslýchaná
osoba uvedla ve své výpovědi)
• určit cíl prověrky (nejčastěji například zjistit, zda a kde existuje místo, o
kterém vyslýchaný vypovídal a zda se na tomto místě nacházejí objekty,
které ve své výpovědi specifikoval atp.)
• stanovit dobu provedení (s ohledem na konkrétní vyšetřovací situaci se
doporučuje provést prověrku výpovědi na místě bezprostředně po
výslechu nebo co nejdříve po výslechu)
• stanovit výchozí bod prověrky, orientační a uzlové body prověrky
výpovědi na místě (pokud výpověď osoby svojí obecností popisu objektů
a místa, na kterém má být prověrka provedena, nedovoluje stanovit
výchozí bod, uzlové body, orientační body a specifikovat konkrétní
objekty, doporučuje se opakovaným výslechem výpověď konkretizovat,
pokud by nebyla nekonkrétnost původní výpovědi odstraněna, nebylo by
zřejmě na místě co porovnávat s objektivní situací),
• stanovit účastníky prověrky a jejich úkoly (účastníci prověrky výpovědi
na místě se určují podle konkrétní vyšetřovací situace, přesto je možno
rozdělit účastníky do dvou skupin: obligatorní účastníci – vyšetřovatel či
policejní orgán, osoba, jejíž výpověď se prověřuje, nezúčastněná osoba,
101
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kriminalistický technik, a fakultativní účastníci: například specialista –
znalec, tlumočník, obhájce, státní zástupce, pomocné osoby atd.)
• určit způsob a metody dokumentace průběhu a výsledků prověrky
(obligatorní formou dokumentace je protokol o prověrce výpovědi na
místě, protokol se doplňuje fotodokumentací, videodokumentací,
případně plánkem místa prověrky, současně je nutno rozhodnout, zda při
prověrce výpovědi bude nutno provést ohledání označených míst nálezu
určitých objektů a objektů samotných
• zajistit prostředky dokumentace, spojení a dopravní prostředky (zajištění
a příprava prostředků dokumentace, spojení a dopravních prostředků
nevyžaduje zvláštní doporučení)
• provést instruktáž účastníků prověrky (instruktáž účastníků prověrky
výpovědi na místě se provádí bezprostředně před jejím počátkem,
diferencovaně s přihlédnutím k povaze úkolů, které mají jednotliví
účastníci plnit a s přihlédnutím k jejich procesnímu postavení v trestním
řízení. 102
Při hodnocení průběhu a výsledků prověrky výpovědi na místě se doporučuje zejména:
• zjišťovat shodu mezi původní výpovědí a objektivními zjištěními učiněnými na
místě v průběhu prověrky
• hodnotit rozdílnosti a určit jejich význam pro hodnověrnost výpovědi a
samotných výsledků prověrky
• na místě hodnotit jistotu orientace a pohybu osoby, jejíž výpověď se prověřovala
• výsledky prověrky výpovědi na místě srovnat s dosud shromážděnými fakty a
zjistit, zda na sebe navazují, vzájemně se doplňují nebo vylučují a proč,
• zda byl splněn stanovený cíl prověrky, a jaký je přínos pro proces vyšetřování,
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• zda došlo k narušení, či pokusu o narušení provedení prověrky a z jakých
důvodů
• jakých chyb se pracovníci policie dopustili atp.
Hodnocení prověrky výpovědi na místě je neopominutelnou činností vyšetřovatele
v procesu zjišťování skutkového stavu vyšetřované trestní věci. 103
Společně s rekognicí podle § 104b trestního řádu jsou to asi dva nejčastěji
využívané zvláštní způsoby dokazování.

4.6. Znalecké zkoumání
Kriminalistická a vyšetřovací praxe při řešení kriminálních deliktů je velmi úzce
spojena s odbornými znalostmi znaleckých subjektů z různých oborů znalecké činnosti.
Posouzení události těmito odborníky orgánům činným v trestním řízení slouží jako
podklad pro jejich rozhodování a k provádění řady právních úkonů. Za pomoci svých
metod a prostředků umožňuje samostatně nebo v některých případech ve spolupráci se
soudními lékaři, biomechaniky a dalšími experty, podávat soudné inženýrské nebo
komplexní znalecké expertízy nezbytné pro řízení před soudem, ale také pro občany a
organizace, pro potřeby jimi prováděných právních úkonů.
Rozsah účasti znalce v trestním řízení je určován, jak již bylo naznačeno,
zaměřením expertního zkoumání, které mimo zákonné normy je určováno i úkoly a
otázkami stanovenými orgány činnými v trestním řízení. 104
U loupeží je možný vznik celé řady stop a věcných důkazů, proto přichází do
úvahy použití řady expertiz. 105
V procesu znaleckého zkoumání lze vysledovat různá stadia, která se navzájem
odlišují jednotlivými úkoly, které musí být řešeny postupně.
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V těch případech, kdy u poškozeného dojde v rámci spáchání trestného činu
k poranění, je zpravidla podle § 105 odst. 1 trestního řádu vydáno opatření, kterým
policejní orgán přibere soudního znalce z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství,
aby posoudil, zda se u poškozeného jedná ze soudně lékařského hlediska o ublížení na
zdraví, případně těžkou újmu na zdraví. Závěr posudku znalce má význam zejména pro
správnou právní kvalifikaci jednání obviněného či obviněných, neboť v případě, že
znalec určí, že u poškozeného došlo k těžké újmě na zdraví, která je v příčinné
souvislosti s jednáním pachatele, je nutno jeho skutek kvalifikovat jako zvlášť závažný
zločin loupeže podle ust. § 173 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku. Znalecký
posudek je v tomto případě důležitým důkazním materiálem a znalec musí být schopen
svoje závěry obhájit u pozdějšího projednání před soudem.
Např. T.P. dne 1. 10. 2015 v době okolo 10:00 hod. ve Ch. ulici v J., v úmyslu
zmocnit se fotoaparátu zn. Canon D5 s příslušenstvím, kterým měl procházející
poškozený P. B. zavěšen na popruhu okolo krku, napadl poškozeného tak, že ho strhl
přesně nezjištěným způsobem na záda na zem, ležícímu poškozenému začal dávat do
obličeje údery otevřenou dlaní, snažil se mu fotoaparát strhnout z krku, což se mu
podařilo, poté, co se fotoaparátu zmocnil, s ním udeřil o asfaltový povrch komunikace,
poté poškozený fotoaparát vzal a z míta odnesl, čímž poškozenému způsobil škodu ve
výši 91.201,- Kč a zranění spočívající ve zhmoždění krku a nitrokloubní zlomenině
horního konce pravé holenní kosti s následnou dobou léčení v trvání nejméně osm
týdnů. 106
I v případě, že nedošlo k poranění poškozeného, které by se dalo označit jako
těžká újma na zdraví, ale „pouze“ k šoku poškozeného a policejní orgán poté, co se
seznámí s poškozeným, dojde k závěru, že by zde hrozilo nebezpečí posttraumatické
stresové poruchy, přibere znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a nechá
poškozeného vyšetřit. K tomuto závěru může samozřejmě dojít i poté, co mu o svých
obtížích řekne sám poškozený. I v tomto případě, pokud znalec stanoví, že u
poškozeného došlo v důsledku jednání pachatele k posttraumatické stresové poruše,
která je uznána jako těžká újma na zdraví, dojde ke změně právní kvalifikace.
Např. obž. D. P. a A. L. byli uznáni vinnými jako spolupachatelé podle § 23 tr.
zák. zvlášť závažným zločinem loupeže podle § 173 odst. 1, 2 písm. B), c) tr. zák., neboť
106
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dne 25. 2. 2012 kolem 10:30 hod. v obci Ř., se společným úmyslem zmocnit se násilím
cizí věci vstoupili do prodejny zlatnictví poškozené M. H., maskováni dámskými
punčochami, navlečenými na hlavách, a zde obž. A. L. fyzicky napadl poškozenou M. H.
tak, že ji kopal a bil ho hlavy, hrudníku a do břicha, čímž jí způsobil otřes mozku, tržně
zhmožděnou ránu nad pravým obočím, tržně zhmožděnou ránu délky asi 1 cm v levé
týlní krajině hlavy, tržně zhmožděnou ránu na pravém ušním boltci, krevní výron ve
víčkách pravého oka, především v dolním víčku, přesahující i do pravé lícní krajiny,
podkožní krevní výrony v pravé spánkové krajině hlavy a pod pravým uchem, plošný
podkožní krevní výron levé horní končetiny na vnitřní straně lokte a na přilehlých
částech paže a předloktí a podkožní krevní výron na dolní části zadní strany hrudníku
vlevo, zatímco obžalovaný D. P. vzal plata s cca 732 kusy zlatých náramků a řetízků o
celkové hmotnosti 2.490,78 g, které vložil do přinesené tašky, čímž způsobili škodu ve
výši 2.597.860,- Kč ke škodě M. H. přičemž poškozená M. H. v důsledku jednání
obžalovaných utrpěla těžkou posttraumatickou stresovou poruchu s následným
omezením v obvyklém způsobu života z důvodu narušení sociálního fungování a
pracovní výkonnosti a závažné osobní nepohody po dobu nejméně jednoho roku,
s nutností medikamentózní a psychoterapeutické léčby.107
Samotné opatření o přibrání znalce se řídí ust. § 105 trestního řádu. Výtisk
opatření je doručen obviněnému, jeho obhájci, případně poškozenému – pokud se ho
týká a státnímu zástupci. V opatření je třeba jednoznačně určit osobu znalce, tedy uvést
jeho jméno, datum narození a číslo jednací, jímž byl jako znalec jmenován a dále obor a
odvětví, ze kterého bude posudek vypracován. Poté položí policejní orgán znalci otázky,
přičemž v praxi není vyloučeno, aby se v komplikovanějších případech znalec
s policejním orgánem na jejich znění dohodl. Prostor pro případné další sdělení je znalci
poskytnut zpravidla v poslední otázce, znějící „další sdělení znalce, mající vztah
k projednávané věci“. Opatření musí rovněž obsahovat poučení o právu vznesení
námitky, a to proti odbornému zaměření znalce nebo proti formulaci otázek, proti osobě
znalce lze vznést námitky jen z důvodů stanovených zvláštním zákonem. O důvodnosti
podaných námitek rozhoduje dozorující státní zástupce.
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Nelze vyloučit skutečnost, že i po podání znaleckého posudku je třeba některé
skutečnosti vyjasnit či doplnit. Toto je řešeno buď doplňkem předchozího opatření nebo
výslechem znalce.

4.7.

Pomoc veřejnosti při pátrání po pachatelích trestních činů

Pomoc veřejnosti při pátrání po pachatelích trestných činů prostřednictvím
sdělovacích prostředků považuji za dvojsečnou zbraň. Pořady s kriminální tématikou
z praxe jsou veřejností velmi oblíbené v plném spektru – od seriózních pořadů až po
hrubý bulvár. Každodenní reportáže s krimi-tématikou často obsahují žádosti policistů
o pomoc, ať již při hledání náhodného svědka, hledání věcí či pohřešovaných osob a
k odvysílaným pořadům se rádi vracejí, a to zejména v případech se „šťastným
koncem“.
Odvrácenou stranou mince takovýchto kroků je totální zahlcení vyšetřovacích
týmů, zejména u případů veřejně sledovaných, což zejména brutální loupeže jsou.
V mimořádných případech je třeba vyčlenit několik policistů jen za účelem prověřování
tipů od veřejnosti, přičemž prověřit je třeba všechna taková oznámení a nedovolit, aby
zdánlivě bezcenná informace zapadla.
Rovněž i zveřejnění informací s žádostí o pomoc je třeba správně načasovat a
odhadnout dobu a množství poskytnutých informací, neboť pokud je k tomuto kroku
přistoupeno příliš brzy, prověřování je zahlceno a nevědomky může být vyzrazena
skutečnost, u které to z taktických důvodů není příliš vhodné, naopak dlouhé čekání se
zveřejněním žádosti o pomoc může mít za následek ztrátu paměťových stop u
případných svědků a zkreslení údajů, které poskytnou.
Poškození, jimž to finanční situace dovolí, se často obracejí na policejní orgán
s nabídkou finanční odměny za informaci vedoucí k odhalení pachatele. Tato varianta
však není využívána prostě proto, že se zatím neosvědčila.
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5. Závěrečná etapa vyšetřování
V plánu závěrečné etapy vyšetřování se musí odrazit určité potřebné úkony jako
je seznámení obviněného a jeho obhájce s výsledky vyšetřování. Přitom je třeba brát
v úvahu fakt, že ze strany uvedených osob mohou být podávány žádosti a návrhy
různého druhu. V plánu je třeba počítat s přiměřenou dobou pro provedení a splnění
odůvodněných žádostí a návrhů, a to před ukončením vyšetřování. Dále je třeba počítat
s časem

pro

opakované

seznámení

obviněného

a

jeho

obhájce

s materiály

shromážděnými po provedení doplňujících vyšetřovacích úkonů. Rovněž je potřebné
ponechat v plán určitou časovou rezervu na zpracování návrhu na konečné opatření,
případně jiné meritorní rozhodnutí. 108
Vyšetřování trestného činu loupeže v prvním odstavci (§173 odst. 1 trestního
zákoníku) svojí lhůtou spadá do věci patřící do příslušnosti okresního soudu,
vyšetřování proto musí být skončeno nejpozději do tří měsíců od zahájení trestního
stíhání. V případě, že je vyšetřován zvlášť závažný zločin loupeže podle ust. § 173 odst.
2 a následující trestního zákoníku, lhůty vyšetřování se řídí podle oddílu třetího –
zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů – jedná se o trestné činy, o
nichž koná řízení v prvním stupni krajský soud. Policejní orgán je povinen skončit
vyšetřování nejpozději do šesti měsíců od zahájení trestního stíhání109, není-li
vyšetřování v této lhůtě skončeno, postupuje jak uvedeno v předchozím odstavci, tedy
v souladu s § 167odst. 2, 3 trestního řádu. Tyto termíny musí mít vyšetřovatel vždy na
paměti a zakomponovat jejich dodržování do termínovaného plánu vyšetřování.
Ve chvíli, kdy má zpracovatel případu vyšetřování za kompletní, vyhotoví
originál a kopii trestního spisu, případně svazek pomocných materiálů. Jak originál, tak
kopie musí být očíslovány a v této podobě jsou předloženy stranám k prostudování,
včetně přiložených DVD nosičů či jiných příloh.
O možnosti prostudovat trestní spis je vyrozuměn obviněný, obhájce, poškozený
a jeho zmocněnec s dostatečným časovým předstihem, nejméně tři dny před termínem.
108
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Ve vyrozumění je uvedeno, že pokud možnosti prostudovat spis nevyužijí, bude
postupováno tak, jakoby k samotnému úkonu došlo. Výkaz o doručení s vyznačeným
datem převzetí se pevně připojuje k záznamu o prostudování. Strany ovšem mohou
prohlásit, že na dodržení třídenní lhůty netrvají a spis prostudují. K prostudování spisu
musí být stanovena dostatečná doba, proto v případech objemnějšího spisového
materiálu vyšetřovatel může jako termín prostudování určit i více dnů. Musí být
k dispozici i technika k případnému přehrávání buď odposlechů nebo kamerových
záznamů.
Jak obhájce, tak obviněný i poškozený si mohou na vlastní náklady pořídit kopii
spisu, a to buď elektronicky nebo si vyžádají kopii v písemné formě (za úhradu).
Po prostudování mohou strany podávat návrhy na doplnění vyšetřování, jak
shora uvedeno. Zpracovatel má buď možnost jim vyhovět a po jejich provedení
zopakovat seznámení se spisem nebo je zamítne, ihned do záznamu o prostudování
spisu nebo po zvážení písemně, kopie vyrozumění spolu s doručenkou se rovněž založí
do spisu.
V případě, že je obviněný buď ve vazbě nebo ve výkonu trestu, musí být o
možnosti prostudovat trestní spis rovněž vyrozuměn a policejní orgán mu musí umožnit
tento úkon absolvovat, buď tedy prostudování spisu proběhne ve věznici nebo si nechá
obviněného převézt na policejní služebnu, kde je pod stálým střežením eskortujících
policistů. Tuto druhou možnost považuji za praktičtější, zejména z toho důvodu, že
součástí spisu bývají často nahrávky kamer či odposlechů a vyšetřovatel se může na
spuštění nahrávek lépe připravit než ve věznici, kde je odkázán na elektroniku ve
výslechových místnostech.
Poté, co je obviněný i jeho obhájce a poškozený a jeho zmocněnec seznámen
s kompletním spisovým materiálem, může vyšetřovatel přistoupit k vypracování návrhu
na podání obžaloby v souladu s ust. § 166 odst. 3 trestního řádu. V tomto návrhu označí
obviněné, zopakuje popis jednání, ze kterého je obviněn a uvede seznam důkazů. Je na
něm, zda uvede navrhované důkazy v bodech či se stručně ke každému z nich stručně
rozepíše. V takovém případě může mít návrh na podání obžaloby i několik desítek stran.
Rovněž zopakuje návrhy na doplnění vyšetřování vznesené obviněným a uvede, jak se
s nimi vypořádal.
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Originál spisu poté opatřený obsahem společně s návrhem na podání obžaloby
doručí na příslušné státní zastupitelství. Kopie spisu a svazek pomocných materiálů je
uložen v archivu.
Státní zástupce je pánem trestního řízení. Je to on, kdo musí dosud provedenou
práci prezentovat před soudem a obhájit zde vše, co spisový materiál obsahuje. Je proto
více než na místě, když v průběhu celého přípravného řízení je v kontaktu
s vyšetřovatelem a má o věci průběžný přehled. Dozor státního zástupce je upraven v §
174 -175 trestního řádu. V jeho rámci je státní zástupce oprávněn vydávat pokyny
závazné pro policejní orgán, činit prověrky předloženého spisového materiálu, účastnit
se provádění jednotlivých procesních úkonů či je vést, rušit nezákonná či neodůvodněná
rozhodnutí policejního orgánu či přikázat, aby další úkony ve věci prováděla jiná osoba,
než doposud. U vyšetřování závažné kriminality považuji za nezbytné, aby spolupráce
byla co nejtěsnější a státní zástupce byl „v obraze“ o každém provedeném důkazu. Pak
se totiž nemůže stát, že státní zástupce využije svého dalšího práva a tím je vrácení věci
po zaslání návrhu na podání obžaloby policejnímu orgánu k doplnění spolu s dalšími
pokyny.
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6. Závěr
Záměrem předložené rigorózní práce je podat ucelený přehled kroků, které činí
policejní orgán při vyšetřování trestného činu loupeže. Jedná se o úkony činěné ihned
po zjištění, že byl trestný čin spáchán, s důrazem kladeným zejména na precizní práci
kriminalistických techniků na místě činu, kdy je do případu zapojeno velké množství
lidí, zejména v případě, kdy se jedná o osobu neznámého pachatele, tak o procesní
úkony konané již po zahájení trestního stíhání.
Jedná se o základní nástin postupu při vyšetřování, neboť žádný případ není
stejný a nelze použít jeden postup jako šablonu. Jak jsem již uvedla, pachatelé loupeží
ve zlatnictvích, peněžních institucích či převozech peněz jsou profesionálové,
zanechávající na místě činu minimum stop a je proto nesmírně složité tyto skutky
objasnit a tím pádem jsou kladeny i velké nároky na bezchybnost všech provedených
procesních úkonů.
S ohledem na rozsah práce jsem většinu kroků popisovala velmi stručně, jen
v základních bodech. Kapitoly 3, 4 a 5 popisují práci vyšetřovatele v přípravném řízení,
a to před zahájením trestního stíhání, v jeho průběhu a skončení vyšetřování.
Při práci jsem čerpala zejména z vlastní zkušenosti, ze studia spisů vedených
Krajským ředitelstvím Policie Středočeského kraje a ze spisů, které jsem osobně
zpracovávala, z odborné literatury, včetně Kriminalistického sborníku a internetových
zdrojů. Prameny, užité při psaní práce, jsou vyjmenovány. K současné právní úpravě lze
z mého pohledu říci, že ji považuji za dostatečnou a není třeba navrhovat zásadní
změny. Jediné, co z mého pohledu v právní úpravě trestného činu loupeže chybí, je
odlišení skutků, při kterých pachatel použil zbraň, mám však za to, že s touto okolností
se dobře vypořádávají soudy při projednání obžaloby a použití zbraně pachatelem vždy
zohlední při ukládání trestu.
V závěru považuji za důležité zmínit rovněž – zejména v poslední době – stále
úspěšnější prevenci, mající za následek snižování nápadu trestné činnosti obecně,
násilné zejména, což je doloženo přiloženými statistickými tabulkami v přílohách. Jako
hlavní důvod snižování počtu spáchaných trestných činů tedy považuji zejména
prevenci, zaměřenou na problematická místa a osoby (nádraží, veřejná prostranství) a
rovněž vybavenost kamerovými systémy, a to nejen v prostorách, kde je větší kumulace
osob, ale i na ulicích a dopravních komunikacích. Zde sice mohou mnozí namítat vliv
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„velkého bratra“, ale pro objasňování trestné činnosti je takovéto technické vybavení
nezbytné, nezastupitelné a čím dál více využívané.
Trestný čin loupeže je starý jako lidstvo samo, dokonce jsou pachatelé v podání
autorů pohádek a filmů nezřídka i glorifikováni – vždyť kdo z nás nedržel palce
Belmondovi v Bezva fintě - ale ono pověstné „chudým bral a bohatým dával“ už dávno
patří do říše fantazie a loupežníci dnešní doby musí vědět, že slabí a bezbranní (což
oběti výše popsané trestné činnosti jsou) se prostě nepřepadávají a že za své násilné
jednání ponesou odpovědnost.
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Přílohová část
Tabulka č. 1
Oběti vybraných trestných činů podle pohlaví
(Graf 25)
Zdroj: Policejní prezidium ČR – data za rok 2013
V roce 2013 bylo na území ČR evidováno celkem 14 063 obětí trestných činů. Mezi
oběťmi mírně převažovali muži. Muži i ženy byli nejčastěji oběťmi úmyslného ublížení na zdraví,
loupeží a nebezpečného vyhrožování. Uvedené trestné činy se týkaly přibližně 57 % obětí
ženského pohlaví a téměř 78 % obětí pohlaví mužského. Především u žen je znát nárůst podílu
výše uvedených trestných činů. Ještě v roce 2010 byly ženy oběťmi těchto činů ve 44 %
případů (muži v 70 %).
Muži byli nejčastěji oběťmi úmyslného ublížení na zdraví (3 783 osob), loupeží (1 442
osob) a vydírání (806 osob). Na čtvrtém místě figurovalo u mužů nebezpečné vyhrožování (749
osob).
Ženy se staly nejčastěji oběťmi loupeží (1 358 osob), úmyslného ublížení na zdraví
(1 157 osob) a nebezpečného vyhrožování (1 132 osob). Necelých dvacet procent (19,1 %)
obětí ženského pohlaví bylo oběťmi pohlavního zneužívání celkem a znásilnění (celkem 1 213
osob).
Mezi oběťmi úmyslného ublížení na zdraví (76,6 %), vydírání (62,4 %) a loupeží (51,5 %)
převažovali muži, mezi oběťmi znásilnění (96,4 %), pohlavního zneužívání celkem (86,1 %) či
nebezpečného vyhrožování (60,2 %) byly častěji ženy než muži.

Oběti vybraných trestných činů podle pohlaví v roce 2013
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Stíháno, vyšetřováno osob
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Celkem

Škody
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Nezletilí Mladiství
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1-14 let 15-17 let

Celkem Zajištěno

Ženy

101

Vraždy loupežné

7

5

2

5

2

0

0

4

0

0

0

7

3

0

0

0

58

0
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Vraždy sexuální

2

2

0

2

1

1

1

1

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0
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Vraždy motiv. osob. vztahy

86

78

8

78

6

39

36

38

0

1

1

85

38

0

2

20

0

0

104

Vraždy na objednávku

4

4

1

3

0

0

0

3

0

0

0

6

5

0

0

0

0

0

105

Vraždy novorozence matkou

0

106

Vraždy ostatní

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

47

12

47

4

11

11

26

0

2

2

53

26

0

3

6

0

0

155
101-106 Vraždy celkem:
111 Usmrcení lidského plodu - pomoc a svádění ženy 0

136

24

135

13

51

48

72

0

3

3

154

73

0

5

26

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Usmrcení lidského plodu - se souhlasem ženy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

Usmrcení lidského plodu - bez souhlasu ženy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

Zabití

2

2

0

2

0

2

2

1

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

116

Usmrcení z nedbalosti

90

43

50

40

8

4

4

5

0

0

0

49

5

0

0

13

491

0

121

Opuštění dítěte

10

7

4

7

2

0

0

3

0

0

0

8

2

0

0

6

0

0

122

Únos

4

3

2

3

2

0

0

2

0

0

0

3

1

0

0

1

0

0

131

Loupeže

1 995

1 610

427

1 142

183

134

104

845

75

143

204

1 491

805

94

148

122

46 508

504

132

Loupeže na finančních institut.

27

21

8

12

3

1

0

10

0

0

0

12

6

0

0

1

3 047

0
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Nás. proti úř. osob. a org. veř.moci policistovi. 470

71

19

65

5

3

3

46

0

0

0

58

39

0

0

12

5

0

442

31

440

30

198

183

254

0

5

5

385

202

0

3

39

272

0

141
142

106

0

112

151

Nás. proti úř. osob. a org. veř.moci obec.policistovi.
149
Úmyslné ublížení na zdraví
5 229

161

Rvačky

171

Násilí a vyhrož. proti skup. ob.

172

Braní rukojmí

173

Nebezpečné vyhrožování

174

Nebezpečné pronásledování

181

Vydírání

182

Omez. a zbavení os. svobody

183

Porušování domovní svobody

184
185

136

14

133

8

59

57

76

0

0

0

122

65

0

0

9

23

0

4 154

1 152

3 679

618

1 066

1 044

2 037

98

199

293

4 330

1 900

104

179

336

2 437

0

9

8

1

8

1

1

1

3

0

1

1

24

4

0

1

1

0

0

43

33

12

30

3

7

7

21

0

2

2

31

16

0

1

2

39

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 197

1 894

324

1 825

146

408

385

1 106

28

31

59

1 504

795

19

24

89

0

0
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373

118

355

49

10

9
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0

6

6
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131

0

1

29

0

0

1 232

1 026

244

955

76

92

86

544

48

55

102
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371

41

52

66

11 947

41

167

128

42

110

15

6

5

58

2

1

3

102

39

2

0

9

0

0

2 251

2 023

248

1 347

127

170

156

925

20

36

46

1 231

685

16

27

150

5 289

3

Neopr.zás.do práva domu, bytu...

326

262

71

248

23

0

0

138

0

0

0

277

135

0

0

82

1 102

0

Týrání svěřené osoby

176

101

80

98

20

20

13

42

0

0

0

85

23

0

0

35

0

0

186

Týrání osoby žijící ve spol. obydlí

525

397

133

395

54

99

87

236

0

1

1

368

187

0

1

7

0

0

187

Omezování svobody vyznání

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

Útisk

28

17

12

16

2

0

0

13

0

1

1

13

8

0

1

2

147

0

189

Porušování svob.sdruž. a shrom.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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8

7
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5

1

0

0

5

0

0

0

3

3

0

0

1

1

0
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Zajištěno

101

Vraždy loupežné

15

13

2

12

2

3

3

9

0

0

0

13

8

0

0

1

20

0

102

Vraždy sexuální

2

1

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0
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Vraždy motiv. osob. vztahy

78

71

7

71

3

28

27

34

0

2

2

71

32

0

2

12

5

0

104

Vraždy na objednávku

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

4

3

0

0

0

0

0

105

Vraždy novorozence matkou

106

Vraždy ostatní

101-106 Vraždy celkem:
111 Usmrcení lidského plodu - pomoc a svádění ženy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

52

14

51

5

20

18

30

0

1

1

54

31

0

2

5

0

0

160

137

25

135

11

51

48

75

0

3

3

143

75

0

4

18

25

0

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

112

Usmrcení lidského plodu - se souhlasem ženy

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

113

Usmrcení lidského plodu - bez souhlasu ženy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

Zabití

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

116

Usmrcení z nedbalosti

69

29

44

25

7

1

1

4

0

0

0

39

4

0

0

14

259

0

121

Opuštění dítěte

13

9

5

9

4

2

2

7

0

0

0

13

6

0

0

10

0

0

122

Únos

131

Loupeže

132
141

7

6

6

0

0

0

3

0

0

0

7

3

0

0

5

0

0

2 035

513

1 409

192

140

114

1 016

88

167

238

1 651

891

102

171

132

55 818

512

Loupeže na finančních institut.

47

42

6

28

9

0

0

22

0

0

0

41

27

0

0

0

6 451

3 698

Nás. proti úř. osob. a org. veř.moci mimo polic.

59

53

8

50

7

9

7

38

0

0

0

53

34

0

0

6

47

0

142

Nás. proti úř. osob. a org. veř.moci policistovi.

544

502

45

491

24

209

187

284

0

9

9

429

217

0

8

48

586

0
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0

151

Úmyslné ublížení na zdraví

161

107

12
2 500

188

171

17

169

8

71

70

81

0

1

1

167

73

0

1

23

18

5 199

4 194

1 075

3 737

643

1 034

1 016

2 016

80

225

300

4 423

1 876

84

222

360

1 876

0

Rvačky

29

28

1

26

0

8

8

5

0

1

1

57

11

0

3

1

1

0

171

Násilí a vyhrož. proti skup. ob.

31

30

3

24

3

7

7

17

0

3

3

21

12

0

3

1

6

0

172

Braní rukojmí

2

2

0

2

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

173

Nebezpečné vyhrožování

2 217

1 935

301

1 871

138

388

374

1 107

21

43

64

1 531

793

17

32

99

0

0

174

Nebezpečné pronásledování

490

382

112

373

54

9

7

203

1

2

3

318

142

1

2

29

0

0

181

Vydírání

1 338

1 128

244

1 048

115

62

53

644

65

59

121

921

438

68

45

99

20 988

0

182

Omez. a zbavení os. svobody

250

212

41

186

18

22

22

103

5

8

12

155

64

8

4

10

37

0

183

Porušování domovní svobody

2 719

2 459

279

1 531

107

181

165

976

23

39

58

1 414

748

30

30

183

5 807

9

184

Neopr.zás.do práva domu, bytu...

358

289

75

281

33

2

1

170

0

1

1

318

149

0

1

102

3 574

0

185

Týrání svěřené osoby

137

71

70

70

13

5

5

35

0

0

0

78

27

0

0

38

0

0

186

Týrání osoby žijící ve spol. obydlí

541

413

135

408

56

81

77

232

0

2

2

391

188

0

2

15

0

0

187

Omezování svobody vyznání

0

188

Útisk

189

Porušování svob.sdruž. a shrom.
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101-190 Násilné činy celkem:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

30

8

28

6

1

1

14

4

1

5

21

8

0

1

2

217

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

3

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 949

14 163

3 021

11 912

1 448

2 283

2 165

7 054

287

565

822

12 196

5 788

310

529

1 196

95 710

4 219

Seznam použitých zdrojů
1. Seznam zkratek
SKPV – Služba kriminální policie a vyšetřování
EU – Evropská unie
OPL – omamné a psychotropní látky
PIN – personal identification number, což znamená osobní identifikační číslo
KZO – kriminálně závadová osoba
AKV – automatická kontrola vozidel
PČR – Policie České republiky
MV – Ministerstvo vnitra
GPS – global position systém – globální polohový systém
OKTE – odbor kriminalistické techniky a expertiz
KÚ – Kriminalistický ústav (dříve KÚP – Kriminalistický ústav Praha)
DNA – z anglického deoxyribonucleic acid – česky deoxyribonukleová kyselina
AFIS – z anglického automatic fingerprint identification systém – automatizovaný
daktyloskopický identifikační systém
OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí
SIM – z anglického subscriber identity module – je účastnická identifikační karta,
sloužící k identifikaci účastníka v mobilní síti
DVD – digital video disc – digitální datový nosič
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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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Abstract
My thesis entitled „Methodology of investigation of the criminal act of robbery“
focuses on the individual steps undertaken by the police from the moment the offence is
reported until the prosecution is filed with the state attorney.
The main focus of my work is to describe, in the greatest detail possible and
with attention to the given practice and formal faultlessness, the most important
procedural steps, both in the verification phase, i.e. prior to the commencement of the
criminal prosecution, and in the phase of investigation. A particular emphasis is placed
on the examination of the crime scene and subsequent criminological evaluation thereof.
The thesis comprises six chapters; the therd chapter discusses initial verification
acts, from the commencement of the criminal procedure according to section 158,
paragraph 3 of the penal code, treatment of the victims, particularly the above
mentioned examination of the crime scene.
The fourth chapter that discusses investigation is crucial. The chapter outlines
the individual steps of the investigator in logical sequence, i.e. decision about the
commencement of the criminal prosecution (section 160 of the penal code, interview
with the accused and witnesses, criminological examination of the tracks collected at
the crime scene or uncovered as part of criminal home inspection or inspections of other
spaces, expert evaluations, proofs based on reconstruction or examination at the crime
scene). All acts include a description of the formalities and also the practical steps that
are to ensure a smooth and lawful process. The chapter briefly discusses the role of the
defence as well as the overseeing state attorney.
The appendix includes police statistics from 2016, 2015, and 2014 focused on
violent criminal acts and investigation thereof, with a discussion of the statistics in
chapter two and in the conclusion.
The conclusion of the thesis includes the evaluation of the current legal
procedure.
Klíčová slova – keywords
Robbery – loupež
Investigation – vyšetřování
Police - policie
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