
Příloha 1: Odborné vyjádření z oboru kriminalistiky, odvětví daktyloskopie 

(uvedené osobní údaje jsou smyšlené)

K č.j. KRPC-2468742-51/TČ-2019-512679 České Budějovice 10. června 2019

Počet listů: 1
Přílohy: 1 obálka

Územní odbor Český Krumlov 
Oddělení obecné kriminality SKPV 
Český Krumlov 

ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ 
ve smyslu ust. § 105 odst. 1 trestního řádu 

z oboru kriminalistika, odvětví daktyloskopie - pod číslem ZD: 1215-7/2018
(v souladu s článkem 5.10 normy ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 a dokumentem ILAC-G19:08/2014 Moduly 

ve forenzním procesu) 

K č.j. KRPC-246742-51/TČ-2019-512679 ze dne 2.6.2019, na OKTE došlo dne 5.6.2019, 

K případu: VLOUPÁNÍ DO PRODEJNY 
Místo: POLNÁ NA ŠUMAVĚ, čp. 67 
Spácháno: 2.6.2019 
Poškozený: Obec Polná na Šumavě, IČ: 65791253, 382 29 POLNÁ NA ŠUMAVĚ 
Podezřelý: Jiří KABELE, nar. 19.05.1985 v KLADNĚ, trv. bytem HORNÍ PLANÁ čp.86,

Ke zkoumání bylo zasláno a předloženo: 

Daktyloskopická stopa č.1:
místo zajištění: vnitřní strana poškozených vchodových dveří prodejny

Zkoumáním má být zjištěno, je požadováno: 

1. Zda je zajištěná daktyloskopická stopa č.1 způsobilá k identifikaci,
2. Porovnat daktyloskopickou stopu s otisky prstů a dlaní podezřelé osoby,
3. Porovnat daktyloskopickou stopu č.1 s otisky prstů a dlaní domácí osoby,
4. Porovnat daktyloskopickou stopu č.1 v systému AFIS 

Použité metody zkoumání: 

Akreditovaná  metoda  SOP  č. DAK-001 -  Daktyloskopická  identifikace,  vyhledávání 
a zajišťování daktyloskopických stop 

Použitá měřidla a zařízení: 

zvětšovací lupa; zdroje světla viditelného; daktyloskopický komparační přístroj 



Nález 

Daktyloskopická  stopa  č.1 vykazuje  dostatečný  počet  charakteristických  znaků  potřebných 
ke zkoumání a je k identifikaci způsobilá. Daktyloskopická stopa č.1 byla porovnána s otisky prstů 
a dlaní  domácí  osoby  Jaroslava  Pivcová,  nar.9.6.1972,  avšak  shoda  zjištěna  nebyla. 
Daktyloskopická  stopa  č.1 byla  dále porovnána  s otisky  prstů  a dlaní  podezřelé  osoby  Jiří 
KABELE, nar. 19.05.1985, avšak ani u této osoby shoda zjištěna nebyla.  Daktyloskopická stopa 
č.1 byla  dále porovnána  v centrální  databázi  otisků  prstů  a dlaní  známých  pachatelů  v systému 
AFIS, ale ani zde shoda zjištěna nebyla. Daktyloskopická stopa č.1 byla uložena u zdejšího odboru 
do sbírky stop z neobjasněných případů pod číslem D-246742/2019.

Kontrolní  otisky  prstů  a dlaní  domácí  osoby  /Jaroslava  Pivcová,  nar.9.6.1972/  vracíme 
po provedeném zkoumání v příloze zpět ke spisu.

Upozornění: 

Výsledky zkoušek se vztahují  pouze na zkušební  položky (stopy,  vzorky)  a to tak,  jak byly 
přijaty.  OKTE  nenese  odpovědnost  za data  a výsledky  dodané  zákazníkem.  Odborné  vyjádření 
nesmí  být  bez písemného  souhlasu  vedoucího  OKTE reprodukováno  jinak  než jako  komplexní 
a nesmí  z něho  být  nic  převzato  nebo  kopírováno.  

Zkoumání provedl a odborné vyjádření zpracoval: 

kpt. Ing. František Bednář 
vrchní komisař 

mjr. Ing. Bc. Jaroslav Kopecký
vedoucí odboru 



Příloha 2: Znalecký posudek z oboru kriminalistika, odvětví daktyloskopie 

(uvedené osobní údaje jsou smyšlené)

K č.j. KRPC-859241-84/TČ-2019-526173 České Budějovice 10. dubna 2019

Počet listů: 4
Přílohy: bez příloh

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Územní odbor České Budějovice 
Oddělení obecné kriminality SKPV 
České Budějovice 

Z N A L E C K Ý  P O S U D E K 

z oboru kriminalistika, odvětví daktyloskopie 

Odbor  kriminalistické  techniky  a expertiz  Krajského  ředitelství  policie  Jihočeského  kraje 
v Českých  Budějovicích,  jako  pracoviště  specializované  pro znaleckou  činnost  v oboru 
kriminalistika  dle ust.  §21 odst.  1 zákona  č. 36/1967 Sb.,  o znalcích  a tlumočnících,  vydává 
ve smyslu ust.  § 105, odst.  1 trestního řádu, v souladu s článkem 5.10 normy ČSN EN ISO/IEC 
17025:2005 a dokumentem  ILAC-G19:08/2014 -  Moduly  ve forenzním  procesu,  tento  

z na leck ý po s u dek 
pod číslem ZD: 6284-8/2019

na základě opatření, které vydalo: Územní odbor, Oddělení obecné kriminality Služby 
kriminální policie a vyšetřování České Budějovice, Č.j.: KRPC-859241-84/TČ-2019-526173 ze dne 
13.03.2019.

ve věci: krádež peněz ze šatní skříňky, Plovárna České Budějovice 
ze dne: od 12.03.2019   do 13.03.2019 
místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE, Sokolská ostrov čp.1 
podezřelý/obviněný: NP 

I.     NÁLEZ:  

Ke zkoumání bylo zasláno a předloženo: 
Stopy, které byly zajištěny v rámci ohledání místa činu dne 13.3.2019 

Věcná stopa č.     1  : 
místo zajištění: vnější strana dvířek šatní skříňky 



Věcná stopa č.     2  : 
místo zajištění: vnitřní strana dvířek šatní skříňky 

Věcná stopa č.     3  : 
místo zajištění: vnitřní strana dvířek šatní skříňky 

/daktyloskopické stopy č.1,2,3 byly ke zkoumání předloženy na černých daktyloskopických 
želatinových fóliích v negativu/

II. POSUDEK:

Zkoumáním má být zjištěno, je požadováno: 

1) Zda jsou daktyloskopické stopy způsobilé k identifikaci, 
2) Porovnat způsobilé daktyloskopické stopy v systému AFIS, 
3) Sdělte další skutečnosti, zjištěné zkoumáním 

Použité metody zkoumání: 

Akreditovaná  metoda  SOP  č. DAK-001 -  Daktyloskopická  identifikace,  vyhledávání 
a zajišťování daktyloskopických stop 

Použitá měřidla a zařízení: 

zvětšovací  lupa;  zdroje  světla  viditelného;  automatizovaný  daktyloskopický  identifikační 
systém AFIS; daktyloskopický komparační přístroj 

Ke kriminalisticko-technickému zkoumání ve věci krádeže peněz ze šatní skříňky na Plovárně 
v Českých  Budějovicích,  Sokolský  ostrov  čp.1,  spácháno  v době 
od 12.3.2019 do 13.3.2019 ke škodě  Jaroslava  Benedy,  nar.27.8.1985,  byly  zdejšímu  odboru 
předloženy  daktyloskopické  stopy  č.1,2,3 na černých  želatinových  daktyloskopických  fóliích 
v negativu.

Vyhodnocením  předložených  daktyloskopických  stop  č.1,2,3 bylo  zjištěno,  že vykazují 
dostatečný počet charakteristických znaků potřebných ke zkoumání a jsou k identifikaci způsobilé. 
Daktyloskopické stopy č.1,2,3 byly následně porovnány v centrální  databázi  otisků prstů a dlaní 
známých  pachatelů  v systému  AFIS.  Porovnáním v uvedeném daktyloskopickém identifikačním 
systému byla zjištěna vzájemná shoda na úrovni individuální identifikace mezi daktyloskopickou 
stopou č.1 a otiskem palce pravé ruky na daktyloskopické kartě (uložené v systému AFIS pod ID 
736283497356) podezřelé osoby na jméno  Josef MRKVIČKA, nar.20.5.1980.     Dále byla zjištěna 
vzájemná shoda na úrovni individuální identifikace mezi daktyloskopickou stopou č.2 a otiskem 
ukazováku pravé ruky na daktyloskopické kartě (uložené v systému AFIS pod ID 736283497356) 
podezřelé  osoby  na jméno  Josef  MRKVIČKA,  nar.20.5.1980.     A dále byla  zjištěna  vzájemná 
shoda na úrovni  individuální  identifikace mezi  daktyloskopickou  stopou  č.3 a otiskem 
prostředníku pravé ruky na daktyloskopické kartě (uložené v systému AFIS pod ID 736283497356) 
podezřelé osoby na jméno Josef MRKVIČKA, nar.20.5.1980.     

Daktyloskopické stopy č.1,2,3 byly uloženy u zdejšího odboru do sbírky stop s objasněnými 
případy pod číslem D-859241/2019.



III. ZÁVĚR:

U daktyloskopických  stop  č.1,2,3 zajištěných  z případu  krádeže  peněz  ze šatní  skříňky 
na Plovárně  v Českých  Budějovicích,  Sokolský  ostrov  čp.1,  spácháno  v době 
od 12.3.2019 do 13.3.2019 ke škodě  Jaroslava  Benedy,  nar.27.8.1985,  byla  zjištěna  vzájemná 
shoda na úrovni individuální identifikace mezi daktyloskopickou stopou č.1 a otiskem palce pravé 
ruky na daktyloskopické kartě (uložené v systému AFIS pod ID 736283497356) podezřelé osoby 
na jméno 

Josef M R K     V     I     Č K     A     , nar. 20.5.1980  

Dále byla  zjištěna  vzájemná  shoda na úrovni  individuální  identifikace mezi 
daktyloskopickou stopou č.2 a otiskem ukazováku pravé ruky na daktyloskopické kartě  (uložené 
v systému AFIS pod ID 736283497356) podezřelé osoby na jméno 

Josef M R K     V     I     Č K     A     , nar. 20.5.1980  

A dále byla  zjištěna  vzájemná  shoda na úrovni  individuální  identifikace mezi 
daktyloskopickou stopou č.3 a otiskem prostředníku pravé ruky na daktyloskopické kartě (uložené 
v systému AFIS pod ID 736283497356) podezřelé osoby na jméno 

Josef M R K     V     I     Č K     A     , nar. 20.5.1980  

Znalecký  posudek  zpracován:   od 9.4.2019 do 10.4.2019 

Upozornění: 

Výsledky zkoušek se vztahují  pouze  na zkušební  položky  (stopy)  a to tak,  jak byly  přijaty. 
OKTE nenese odpovědnost za data a výsledky dodané zákazníkem. Znalecký posudek nesmí být 
bez písemného souhlasu vedoucího OKTE reprodukován jinak než jako komplexní a nesmí z něho 
být  nic  převzato  nebo  kopírováno.  

Zkoumání provedl a znalecký posudek zpracoval: 

kpt. Ing. Jaroslav Bednář 
vrchní komisař 

Pro dožadující útvar uvolnil: 

kpt. Mgr. Václav Dvořák 
manažer kvality 



OKTE České Budějovice podalo znalecký posudek jako specializované pracoviště  zapsané 
v oddílu I seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru kriminalistika. Seznam 
je vedený na Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

Znalecký posudek byl vypracován za použití metod a prostředků uznávaných v kriminalistické 
znalecké činnosti a k tomu kvalifikovaným kriminalistickým znalcem.

Zpracovatel znaleckého posudku může, jestliže to je podle procesních předpisů nezbytné, před 
orgánem  veřejné  moci  osobně  stvrdit  správnost  podaného  znaleckého  posudku  a podat  žádaná 
vysvětlení  ve smyslu  ust.  § 22 odst.  1 zákona  č. 36/1967 Sb.,  o znalcích  a tlumočnících.  

mjr. Ing. Bc. František Janota
vedoucí odboru 


