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Úvod

Při výběru tématu mé diplomové práce jsem měla zcela jasnou představu o tom,

že by téma mělo být z oboru trestního práva či kriminalistiky, neboť  trestní právo a

kriminalistika jsou pro mne tzv. ,,srdeční záležitostí“. 

Téma ohledání  místa  činu  jsem si   zvolila  z  toho důvodu,  že  si  myslím,  že

ohledání  místa  činu  je  vůbec  jedním  z  nejdůležitějších  procesních  úkonů  v  rámci

trestního řízení  a pouze za předpokladu správného a důkladného ohledání může být

pachatel usvědčen a následně odsouzen za spáchaný trestný čin. Význam ohledání místa

činu spatřuji v tom, že jde o jediný způsob, jak mohou orgány činné v trestním řízení

získat informace o kriminalisticky relevantní události přímo, nezprostředkovaně. 

Při výběhu zdrojů sloužících ke zpracování mé diplomové práce jsem přistoupila

ke  shromáždění  různých  učebnic  či  skript  kriminalistiky,  kriminalistické  taktiky  a

kriminalistické  techniky,  a  zároveň  jsem kontaktovala  své  známé  z  řad  příslušníků

Policie České republiky, s kterými jsem danou problematiku konzultovala, a díky tomu

se mi podařilo získat  spoustu cenných informací. Velmi důležité informace z oblasti

kriminalistické praxe jsem získala z odpovědí na otázky, které jsem kladla příslušníku

Policie České republiky, který vykonává funkci kriminalistického technika. Při psaní

diplomové práce jsem se snažila do textu zapracovat i své vlastní postřehy a zkušenosti,

neboť i já sama jsem krátký čas byla příslušníkem Policie České republiky. 

Diplomovou práci jsem koncipovala tak, abych v ní zachytila jak teoretickou tak

praktickou stránku ohledání místa činu. 

Cílem této diplomové je podat ucelený výklad o ohledání a práci na místě činu,

vysvětlit nenahraditelnost ohledání jinými úkony, vysvětlit zařazení ohledání místa činu

do  prvotních  a  neodkladných  úkonů  v  rámci  prověřování  kriminalisticky  relevantní

události,   zdůraznit  význam ohledání  místa  činu především v procesu dokazování  a

podat základní přehled o způsobech dokumentování materiální situace na místě činu. 
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Diplomová práce vychází z právního stavu platného a účinného ke dni 1. ledna

2011 

3



1. Ohledání jako kriminalistickotaktická metoda

1.1 Pojem, podstata a význam ohledání

Orgány činné v trestním řízení rekonstruují  určitý skutek, aby zjistily, zda se

stal, zda je trestným činem a kdo je jeho pachatelem. Používají k tomu trestním řádem

upravený zvláštní postup, který nazýváme dokazování. Jedním z důkazních prostředků

je ohledání, které umožňuje orgánům činným v trestním řízení si opatřit přímý poznatek

o skutečnosti, a tím napomáhá uplatnění zásady bezprostřednosti. 

Definici  pojmu  ohledání  nalezneme  v  každé  učebnici  zabývající  se  touto

problematikou,  musím  však  poznamenat,  že  autoři  těchto  publikací  se  všeobecně

shodnou na definici jednotné, tak jako je tomu v publikacích J.Strause, V. Porady, J.

Chmelíka, M. Němce a M. Tiplici. 

Samotný pojem ohledání  lze definovat:  ,,Ohledání  je  kriminalistická metoda,

kterou  se  na  základě  bezprostředního  pozorování  zjišťuje,  zkoumá,  hodnotí  a

podchycuje materiální situace nebo stav objektů, majících vztah k prověřované události,

k jejímu poznání a získání důkazů i dalších informací důležitých pro trestní řízení“.1

Pomocí ohledání zjišťuje kriminalistický technik, kriminalistický expert či jiný

odborník  skutečnosti  důležité  pro  trestní  řízení.  Ohledání  je  metodou,  kde  jsou

skutečnosti  důležité pro objasnění věci získávány přímým pozorováním. Vady, které

nastanou  během  ohledání,  lze  jen  ztěží  napravit.  Také  je  důležité  upozornit  na

skutečnost, že ohledání nelze nahradit jiným úkonem, neboť použití jiných úkonů nám

umožňuje získat skutečnosti důležité pro trestní řízení pouze zprostředkovaně. V praxi

se ohledání používá nejen jako samostatný procesní úkon, ale také v souvislosti s jiným

procesním úkonem nebo v souvislosti s plněním jiných úkolů orgánů činných v trestním

řízení.  Jako  příklad  použití  ohledání  v  souvislosti  s  jiným  úkonem  můžeme  uvést

prohlídku  těla,  prohlídku  a  pitvu  mrtvoly,  osobní  prohlídku,  domovní  prohlídku.

1 PORADA V. a kol. Kriminalistika. Brno: CERM, 2001. s. 333
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Příkladem ohledání prováděného v souvislosti s plněním jiných úkolů orgánů činných v

trestním řízení je operativně pátrací činnost. 

,,Podstata ohledání spočívá v cílevědomém, přímém, bezprostředním pozorování

a  zkoumání  kriminalisticky  relevantních  objektů  vlastními  smysly  orgánů  činných  v

trestním  řízení,  ve  vyhledávání  změn,  dokumentování  stavu  objektů  a  hodnocení

vlastních zjištění“.2 

V  průběhu  ohledání  se  používá  nejen  pozorování  jako  základní  poznávací

metoda, ale i měření, vypočítávání, popisování, srovnávání, experimentování, analýza,

syntéza a modelování. Všechny zmíněné metody řadíme do obecných metod poznání. K

nejobjektivnějšímu  a  nejúplnějšímu  poznámí  materiální  situace  směřuje  spojení

smyslového,  empirického poznání  materiální  situace společně  s  logickým myšlením,

anylýzou a hodnocením informací získaných ohledáním. V rámci ohledání najdou své

uplatnění  také  různé  specifické  prostředky  kriminalistické  techniky  sloužící  k

vyhledávání,  zviditelňování  a  fixaci  stop  či  jiných  důkazů,  a  také  prostředky

kriminalistickotechnické dokumentace. 

Význam  ohledání  pro  kriminalistickou  praxi  je  značný,  což  vyplývá  i  ze

skutečnosti, že ohledání je prvním významným úkonem na místě činu, a jak již bylo

poznamenáno v úvodu této  kapitoly nelze  ohledání  ničím stejně  kvalitním nahradit.

Pomocí  ohledání  orgány činné  v  trestním řízení  nalézají,  zkoumají  a  hodnotí  stopy

trestného činu a důkazy jak věcné tak listinné, bezprostředně studují situaci na místě

činu, získávají informace důležité pro tvorbu kriminalistických verzí a pro další postup

při vyšetřování. Velmi důležitá je kvalita ohledání, neboť nedůsledné ohledání může být

příčinou  vzniku  neodstranitelných  nedostatků,  což  samozřejmě  ovlivňuje  všeobecný

úspěch  celého  dalšího  postupu  v  dané  věci.  Výsledek  ohledání  také  ovlivňují

subjektivní  faktory,  především  znalosti  a  praktické  zkušenosti  osoby  provádějící

ohledání.  Plně  se  ztotožnuji  s  názorem,  že  na  kvalitě  provedeného  ohledání  závisí

úspěch dalšího postupu v rámci vyšetřování dané věci. V případech, kdy je třeba využít

speciálních  technických  prostředků,  kdy  se  předpokládají  zvláštní  odborné  znalosti,

2 PORADA V. a kol. Kriminalistika: ( úvod, technika, taktika ). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2007. s. 234
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nebo kdy je ohledání náročné a složité, je vhodné k ohledání přibrat specialistu, který

může v rámci ohledání vystupovat jen jako pomocník osoby provádějící ohledání nebo

může ohledání provádět sám. 

Pro shrnutí  významu ohledání  jako nezastupitelného úkonu v rámci  trestního

řízení je vhodné zmítit se o tom, co je vlastně cílem ohledání. 

,, Cílem ohledání je:

1. nalezení a zjištění stop a ostatních věcných důkazů  včetně  informace, které s

nimi souvisejí,

2. zjištění a objasnění mechanismu vzniku a průběhu události,

3. získání  informací  směřujících  k  odhalení  a  usvědčení  pachatele  kriminální

události,

4. odhalení příčin a podmínek včetně motivu, které vedly ke spáchání kriminálního

deliktu, nebo jeho spáchání umožnily,

5. získání informací na základě kterých jsou vytyčovány vyšetřovací a operativně

pátrací verze,

6. získání  informací  pro organizaci  a  plánování  operativně  pátracího šetření  a

vyšetřování.“ 3

1.2 Právní úprava ohledání 

V  zákoně  č.  141/1961  Sb.,  o  trestním  řízení  soudním,  ve  znění  pozdějších

předpisů ( dále jen trestní řád ) nalezneme první zmínku o ohledání v ustanovení § 89

odst.  2,   který  zní:  ,,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. …“ V tomto ustanovení trestního řádu se ohledání nachází v

demonstrativním výčtu důkazních prostředků. 

Právní  úpravu  ohledání  samotného  nalezneme  v  trestním  řádu  v  hlavě  páté

nazvané Dokazování, v oddílu šestém nazvaném Ohledání a v ustanovení paragrafu 113
3 CHMELÍK J. a kol. Místo činu a znalecké dokazování. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2005. s. 20
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–  118.  Ustanovení  §  113  trestního  řádu  pojednává  o  účelu  ohledání  a  protokolu  o

ohledání, ustanovení § 114 trestního řádu obsahuje úpravu prohlídky těla a podobných

úkonů, ustanovení § 115 trestního řádu obsahuje úpravu prohlídky a pitvy mrtvoly a její

exhumace, ustanovení § 116 – 118 trestního řádu obsahuje úpravu vyšetření duševního

stavu. 

Považuji za důležité poznamenat, že předmětem ohledání může být člověk nebo

věc, přičemž ohledání místa činu se považuje za zvláštní případ ohledání věci. 

Ustanovení  §  113 odst.  1  trestního řádu zní:  ,,Ohledání  se  koná,  mají-li  být

přímým pozorováním objasněny skutečnosti důležité pro trestní řízení. K ohledání se

zpravidla přibere znalec.“

Ustanovení  §  113  odst.  2  trestního  řádu  zní:  ,,Protokol  o  ohledání  musí

poskytovat  úplný  a  věrný  obraz  předmětu  ohledání;  mají  se  proto  k  němu přiložit

fotografie, náčrty a jiné pomůcky. 

Další zmínku o ohledání nalezneme v ustanovení § 158 odst. 3 písm. d) trestního

řádu,  z  kterého vyplývá,  že  ohledání  věci  a  místa  činu  může  být  provedeno i  před

zahájením trestního stíhání,  a to jako neodkladný či  neopakovatelný úkon.  Zákonný

výklad pojmu neodkladný úkon a neopakovatelný úkon nalezneme v ustanovení § 160

odst. 4 trestního řádu.

Ustanovení § 160 odst. 4 trestního řádu zní:  ,,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.“

Další důležitá pravidla týkající se ohledání obsahuje Závazný pokyn policejního

prezidenta č.  100/2001 ke kriminalistickotechnické činnosti  Policie  České republiky.
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Jeho část druhá nazvaná Ohledání obsahuje vysvětlení pojmu a účelu ohledání, zmiňuje

se o prvotních a neodkladných úkonech na místě činu, popisuje přípravu a provedení

ohledání a v neposlední řadě se věnuje dokumentaci a jejím formám. Jen pro upřesnění

uveďme, že závazný pokyn policejního prezidenta je aktem interním. 

Postup  prováděný  v  rámci  ohledání  musí  respektovat  zákonné  požadavky

kladené  na  orgány  činné  v  trestním  řízení.  Výsledky  ohledání  mohou  mít  důkazní

charakter pouze za předpokladu, že byly úkony provedené v rámci ohledání v souladu s

trestním řádem.

1.3 Druhy ohledání

Ohledání  můžeme  dělit  podle  různých  hledisek  na  různé  druhy,  ve  většině

publikací zabývajících se problematikou ohledání se jejich autoři zaměřují na základní

hlediska  pro  určení  druhů  ohledání.  Z  hlediska  kriminalistickotaktické  praktické

činnosti  subjektů  provádějících  ohledání  jsou  základními  hledisky  pro  určení  druhů

ohledání charakter objektu ohledání a posloupnost ohledání. Pro přehlednost jsem do

přílohové části této diplomové práce vložila tabulku druhů ohledání ( viz. příloha č. 1 )

1.3.1 Druhy ohledání podle charakteru ohledávaného objektu

Podle charakteru ohledávaného objektu rozlišujeme: 

a)   ohledání místa činu

Ohledání místa činu je v kriminalistické praxi nejčastějším druhem ohledání a ve

většině případů jsou s ním spojeny i jiné druhy ohledání. ,,Obecně lze říci, že ohledání

místa činu je ohledáním určité části území, objektu, místnosti či jiného prostoru, které je

prováděno v souvislosti se spáchaným trestným činem.“4  Vzhledem k tomu, že ohledání

4 NĚMEC M. Kriminalistická taktika pro policisty. Praha: Eurounion, 2004. s. 105
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místa činu je věnována celá následující kapitola mé diplomové práce, pojednáme o této

problematice dále. 

b)   ohledání mrtvoly a místa jejího nálezu

Ohledání mrtvoly a místa jejího nálezu je často spojováno s ohledáním místa

činu,  a  to v případě,  že místo nálezu mrtvoly je totožné s místem činu.  V praxi se

objevují  případy, kdy místo nálezu není zároveň  místem činu,  jako příklad můžeme

uvést  případ  kdy  mrtvola  byla  po  dokonání  trestného  činu  vraždy  pachatelem

přemístěna  za  účelem tělo  skrýt.  Jako  jiný  příklad,  kdy  místo  nálezu  mrtvoly  není

zároveň místem činu, je situace, kdy se zraněná osoba vlastními silami ve snaze nalézt

pomoc přesune na jiné místo, kde však zemře. 

Při ohledání mrtvoly je vždy třeba zjistit základní informace o příčině smrti. Za

základní  informace  považujeme  zda  zemřela  násilnou  smrtí,  kdy  zemřela  a  jak.  Po

zjištění základních informací můžeme dojít k úsudku, zda se v daném případě jedná o

vraždu,  sebevraždu,  nešťastnou  náhodu  či  náhlé  úmrtí.  Nesmíme  zapomenout  na

skutečnost,  že  v  první  řadě  osoba  provádějící  ohledání  mrtvoly  se  musí  ujistit,  že

skutečně jde o mrtvolu. Pokud byla nalezena neznámá mrtvola je třeba učinit opatření

ke zjištění její  totožnosti,  od čehož se bude odvíjet  další  činnost.  Svědčí-li  nalezené

stopy  o  tom,  že  ke  smrti  došlo  násilnou  činností,  je  třeba  na  místě  postupovat  co

nejpečlivěji a mrtvolu zajistit pro účely provedení soudní pitvy. K samotnému úkonu

ohledání mrtvoly se zpravidla přibere specialista, soudní lékař nebo alespoň lékař. 

V kriminalistické praxi  bývá často postup takový, že po příjezdu policejního

orgánu na místo, kde se mrtvola nachází, je přivolána záchranná služba, pokud není již

na místě, a to z toho důvodu, že konstatovat smrt musí lékař. Prohlídku těla mrtvého

nesmí provádět ošetřující lékař mrtvého. Lékař vystaví list o prohlídce těla zemřelého.

Výjezdová skupina provede samotné ohledání mrtvoly a místa jejího nálezu a zajistí

převod mrtvoly k provedení soudní pitvy. Podrobná prohlídka mrtvoly se provádí při

soudní pitvě. 

Při ohledání mrtvoly a místa jejího nálezu je neméně důležité věnovat pozornost

předmětům nalezeným v  blízkosti  a  předmětům,  které  má  mrtvola  při  sobě,  oděvu

mrtvoly,  věcným  důkazům  nalezených  na  místě  a  stopám  na  místě  zanechaných.
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Pozornost  je  třeba věnovat  zejména  druhu a  charakteru zranění,  nástrojům,  kterými

mohlo  být  zranění  způsobeno,  stopám  zápasu,  stopám  přítomnosti  další  osoby,

mrtvolným skvrnám, teplotě těla, ztuhlosti a stupni rozkladu mrtvoly, krevním stopám,

místu pod mrtvolou, dokladům a dalším identifikačním znakům mrtvoly apodobně. 

Setkat se můžeme i s případy, kdy se přímo na místě  činu nepodaří  mrtvého

identifikovat a je třeba učinit opatření k jeho identifikaci. Člen výjezdové skupiny může

ke zjištění informací vedoucích k identifikaci mrtvoly učiní šetření na místě či v jeho

okolí nebo prověřit databázi pohřešovaných osob. 

Od  procesního  úkonu  ohledání  mrtvoly  je  třeba  odlišit  prohlídku  a  pitvu

mrtvoly, jejíž úpravu nalezneme v ustanovení § 115 trestního řádu. Prohlídka a pitva

mrtvého je úkon, který je součástí znaleckého zkoumání prováděného dvěma znalci z

oboru soudního lékařství. Výsledkem prohlídky a pitvy mrtvého je znalecký posudek. 

c)   ohledání těla živé osoby

Podle  ustanovení  §  114  odst.  1  trestního řádu je  každý povinen se  podrobit

prohlídce těla,  je-li  nezbytně  třeba zjistit,  zda jsou na jeho těle stopy nebo následky

trestného činu. Není-li prohlídka prováděna lékařem, může ji provést jen osoba téhož

pohlaví. 

Z výkladu výše uvedeného ustanovení lze dovodit, že prohlídce těla je povinen

se podrobit každý, tedy podezřelý, obviněný i svědek a povinnost lze vynutit uložením

pořádkové pokuty podle ustanovení § 66 trestního řádu. 

Cílem ohledání těla živé osoby je zjistit a zadokumentovat stopy na lidském těle

nebo  následky  vyšetřované  události.  Převážně  se  jedná  o  stopy  způsobené  násilím,

působením chemických procesů,  působením energií,  zanedbáním povinné péče a tak

podobně. V praxi se zpravidla ohledání těla živé osoby zahajuje ohledáním oděvu, částí

těla, které není zakryto oděvem a následně ostatními částmi těla ohledávané osoby. 

Považuji za důležité upozornit na skutečnost, že úkon ohledání těla živé osoby

nelze zaměňovat s osobní prohlídkou, jejíž právní úpravu nalezneme v ustanovení § 82

odst.  3  a  4  trestního  řádu.  Zákonným  požadavkem  provedení  osobní  prohlídky  je

důvodné podezření, že má někdo u sebe věc důležitou pro trestní řízení nebo u osob
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zadržených a zatčených je důvodné podezření, že má u sebe zbraň nebo jinou věc, jež

by mohla ohrozit život nebo zdraví vlastní nebo cizí. 

d)   ohledání stop 

Ohledání stop se provádí souběžně s jiným druhem ohledání a to přímo na místě

nálezu,  je  však  obvyklé,  že  jsou  následně  stopy  přenášeny  se  svými  nositeli  do

laboratoří  či  úředních místností,  kde se provádí  ohledání  jednak nositele  stop i  stop

samotných.  Výsledem  ohledání  stop  je  většinou  zjištění  taktických  informací  o

objektech, které je způsobily, a jejich vztahu k vyšetřované události.  Závěr ohledání

stop by měl být takový, že se určí jejich způsobilost k identifikaci objektu, který stopu

vytvořil, nebo alespoň jejich skupinová příslušnost. 

S  tímto  druhem  ohledání  je  spojena  materiální  stopa.  Za  materiální  stopu

můžeme považovat každou změnu v materiálním prostředí, která souvisí s vyšetřovanou

událostí příčinně,  místně  a časově,  která obsahuje kriminalisticky nebo trestněprávně

relevantní  informaci,  a  která  je  zjistitelná,  zajistitelná  a  informačně  využitelná

dostupnými vědeckotechnickými a trestněprocesními prostředky, metodami a postupy. 

V kriminalistické praxi se každá stopa, která je předmětem ohledání řádně zajistí

a  zadokumentuje,  a  to  i  v  případě,  že  nebude  následně  předložena  ke  znaleckému

zkoumání.  Kriminalistický  technik  stopu  nejprve  zadokumentuje  fotograficky  a

následně stopu zajistí. Je nezbytné dodržovat zásadu, aby číslování stop bylo shodné s

číslicemi  zachycenými  na  fotodokumentaci  a  stejně  tak  v  protokolu  i  topografické

dokumentaci. Nedodržení této zásady má za následek způsobení chaosu a v některých

případech může dojít i ke ztrátě důkazní hodnoty stop. 

e)   ohledání předmětů 

Ohledání  předmětů  může  probíhat  v  rámci  ohledání  místa  činu  nebo  jako

samostatný úkon. Ohledávány jsou předměty,  které byly nalezeny na místě  činu, při

domovních či osobních prohlídkách, ty které byly zajištěny odnětím věci nebo ty které
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byly získány od poškozených, obviněných, svědků. V praxi jsou to nejčastěji věci, které

byli  předmětem  útoku  pachatele  či  věci,  které  sloužili  ke  spáchání  trestného  činu.

Subjekt provádějící ohledání se musí zaměřit na řádné označení a úplné pojmenování

předmětu, dále popíše místo a čas nálezu a materiál předmětu. Při tomto ohledání dbá

na všechna zjevná poškození předmětu. Při manipulaci s předmětem v žádném případě

nesmí narušit či poškodit stopy, které se na předmětu nacházejí. Po ohledání předmět

zabezpečí tak, aby v případě potřeby mohl být ohledávaný předmět využit pro potřeby

znaleckého  zkoumání.  K  detailnímu  ohledání  předmětů  dochází  v  laboratorních

podmínkách, kde je možné  použití speciálních přístrojů a zařízení. Výsledkem ohledání

bývá  individuální  identifikace  ohledávaného  předmětu  nebo  alespoň  určení  jeho

skupinové příslušnosti. 

f)   ohledání dokumentů

Ohledání  dokumentů  se  provádí  téměr  ve  všech  případech  v  laboratorních

podmínkách, kde lze za použití speciálních metod zkoumání zjistit zda je ohledávaný

dokument pravý, zda nebyl dodatečně upravován, zda se na ohledávaném dokumentu

nenacházejí  např.  biologické  či  daktyloskopické  stopy.  Ohledáním  dokumentů  se

zjišťuje jejich obsah, náležitosti, forma a materiály použité k jejich vyrobení. Pomocí

jejich ohledání se zjišťuje vztah ohledávaného dokumentu k vyšetřované události.  V

kriminalistické  praxi  se  můžeme  setkat  se  situací,  kdy  při  ohledání  místa  činu  je

nalezena  listina  či  doklad,  který  vykazuje  známky  pozměnění.  V  takovém  případě

subjekt provádějící ohledání učiní opatření, které by mohlo vést k nalezení předmětů

použitých k úpravě.  Zmiňme se také o skutečnosti, že u dokumentů  existuje vysoká

pravděpodobnost znaleckého zkoumání. 
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g)   ohledání zvířat

Ohledání zvířat je druhem ohledání, který není v praxi často používán. Vyskytují

se však případy, kdy je nutné v rámci vyšetřování kriminalisticky relevantní situace

ohledání zvířete provést. Zpravidla se k ohledání zvířete přibere specialista, veterinář

nebo vererinární technik. V kriminalistické praxi se s tímto druhem ohledání setkáváme

v rámci vyšetřování trestných činů týrání zvířat, zanedbání péče o zvíře z nedbalosti či

pytláctví. Výsledkem ohledání zvířete bývá identifikace zvířete, určení jeho příslušnosti

k určitému hospodářství, u uhynulých zvířat je zjištěna příčina jejich smrti.

h)   ohledání výpočetní techniky

Ohledání výpočetní techniky je novým druhem ohledání. Potřeba přistoupit k

novému  druhu  ohledání  vyvstala  v  momentě,  kdy  bylo  zapotřebí  účelně  řešit

kriminalisticky  relevantní  situaci  plynoucí  z  tzv.  počítačové  kriminality.  Výsledkem

ohledání bývá určení zda došlo k neoprávněnému zásahu do hardwarové a softwarové

výbavy počítače, kdo tento zásah provedl,  v čem zásah spočíval,  jaké je softwarové

vybavení  počítače,  do  jaké  sítě  lze  pomocí  počítače  vstoupit.  Vzhledem k  potřebě

využití  speciálních  znalostí  a  dovedností  se  k  ohledání  výpočetní  techniky  přibere

znalec  z  oboru  výpočetní  techniky.  Postup  při  zajištění  výpočetní  techniky  stanoví

zvláštní  předpis.5 V  kriminalistické  praxi  stále  více  vzrůstá  význam  tohoto  druhu

ohledání, neboť páchání trestné činnosti spojené s výpočetní technikou má vzrůstající

tendenci.  Ohledání  výpočetní  techniky  nalezne  své  uplatnění  například  v  rámci

vyšetřování  trestných  činů  šíření  pornografie,  výroba  a  jiné  nakládání  s  dětskou

pornografií, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, opatření a

přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových

dat,  poškození  záznamu  v  počítačovém  systému  a  na  nosiči  informací  a  zásah  do

vybavení  počítače  z  nedbalosti,  a  také  při  vyšetřování  některých  hospodářských

trestných činů.   

5 Metodický pokyn ředitele Kriminalistického ústavu Praha Policie České republiky č. 7/2001
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i)   ohledání míst, která nejsou místem činu

K ohledání míst,  která nejsou místem činu přistoupí orgány činné v trestním

řízení za situaci, kdy je třeba v rámci vyšetřování zjistit a prokázat skutečnosti, které

jsou důležité pro objasnění vyšetřované věci.  Jde o místa v terénu, místnosti  či  jiné

objekty, kde se předpokládá výskyt stop důležitých pro další postup v trestním řízení.

Postup subjektu provádějícího tento druh ohledání vychází ze stejných zásad a taktiky

jako  nalezneme  u  ohledání  místa  činu.  V praxi  se  tento  druh  ohledání  používá  při

prověřování  alibi,  při  prověřování  chování  pachatele po spáchání  trestného činu,  při

nálezu věcí pocházejících z trestné činnosti. Ohledání takového místa nám umožňuje

získat  informace o tom, jestli  se daná osoba na místě  nacházela,  co na tomto místě

vykonávala. 

j)   ohledání místa mimořádné události

Ohledání  místa  mimořádné  události  je  speciálním druhem ohledání,  které  se

však  v  řadě  úkolů  shoduje  s  ohledáním  místa  činu.  Definici  mimořádné  události

nalezneme v zákoně o integrovaném záchranném systému6 ,,  ...událost, která značnou

měrou ohrožuje nebo narušuje společenské zájmy, při které došlo nebo mohlo dojít ke

ztrátám na životech,  ke zranění  osob,  nebo k velkým hmotným škodám. Mimořádná

událost může být i taková událost, která sice nedosahuje takové intenzity, ale vzhledem

k současné mezinárodní, politické, hospodářské a jiné situace je ji třeba za takovou

považovat“.  Ze  skutečnosti,  že  je  ohledání  místa  mimořádné  události  speciálním

druhem ohledání,  vyplývají  určité  zvláštnosti,  kterými  se  mimojiné  zábývá Závazný

pokyn policejního prezidenta č. 100/2001 ke kriminalistickotechnické činnosti Policie

České republiky. V kriminalistické praxi bývá místo mimořádné události dosti rozsáhlé

a je třeba vynaložit větší množství prostředků, aby bylo řádně ohledáno. 

6 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
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1.3.2 Druhy ohledání podle posloupnosti ohledání

Podle posloupnosti ohledání rozlišujeme:

a)   prvotní ohledání

Prvotní  ohledání  je  prvním ohledáním objektů  či  místa  v  rámci  prověřování

kriminalisticky relevantní situace. Z hlediska získávání informací důležitých pro trestní

řízení je prvotní ohledání nejdůležitější a nejefektivnější. Umožňuje orgánům činným v

trestním  řízení  pozorovat  konečnou  strukturu  objektů  či  míst,  která  ještě  nebyla

pozměněna.  Při  správném  dodržení  kriminalistickotechnických  zásad  by  mělo  být

prvotní ohledání také ohledáním konečným. Jako příklad prvotního ohledání můžeme

uvést i situaci, kdy majitel chaty zjistí, že má poškozené dveře a rychle se jde podívat,

co mu bylo v chatě ukradeno, a v této souvislosti pozmění konečnou strukturu místa.

Prvotní  ohledání  však  provádí  výjezdová  skupina,  která  se  na  místo  dostaví  po

oznámení události. 

b)   opakované ohledání

K opakovanému ohledání v praxi dochází za předpokladu, že prvotní ohledání

místa či  objektů  bylo provedeno nekvalitně  a  v rámci  vyšetřování  vyvstane potřeba

provést opakované ohledání místa či objektu, neboť se předpokládá nalezení důležitých

stop či  důkazů.  Efektivnost opakovaného ohledání s plynutím času postupně  slábne,

neboť  struktura  objektů  či  místa  se  mění.  Z  logiky  věci  vyplývá,  že  daný  objekt

ohledání byl již v minulosti ohledán. 

c)   doplňující ohledání

Doplňující  ohledání  se  provádí  v  případě,  kdy  je  potřeba  dodatečně  ohledat

objekty nebo jejich části, které v rámci předchozího ohledání ohledány nebyly, neboť

nebyl  znám  jejich  vztah  k  ohledávanému  objektu  či  místu  nebo  jejich  vztah  k
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prověřované události. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy poškozený, kterému byly

vloupáním do stodoly odcizeny věci,  až po ukončení ohledání  zjistí, že mu z vedlejší

neuzamčené stodoly byly odcizeny věci další a je tedy třeba provést doplňující ohledání.

Můžeme tedy říci, že doplňující ohledání je ve své podstatě ohledáním prvotním, neboť

v jeho rámci jsou ohledávány objekty, které dosud ohledány nebyly, avšak mají přímou

souvislost  s  již  ohledanými  objekty.  Tímto  druhem  ohledání  se  tak  jen  doplňují

výsledky již provedeného ohledání.  

1.4 Zásady ohledání

Orgány  činné  v  trestním řízení  musí  v  rámci  své  činnosti  dodržovat  zásady

ohledání,  jen  tak  mohou  dosáhnout  efektivního  a  kvalitního  průběhu  vyšetřování.

Porušení či  opomenutí  některé ze zásad ohledání mívá za následek neobjektivnost a

neprůkaznost výsledků ohledání. V kriminalistické praxi nacházejí své uplatnění obecné

zásady i zásady specifické. Následující výklad respektuje toto dělení. Pro přehlednost

jsem  do  přílohové  části  této  diplomové  práce  zařadila  tabulku  rozdělující  zásady

ohledání do dvou skupin ( viz. příloha č. 2 )  

1.4.1 Obecné zásady ohledání

Obecnými zásadami ohledání jsou:

a)   objektivnost

Zásada objektivnosti ohledání spočívá v tom, že je třeba vyhledat a zajistit stopy

z místa trestného činu tak, jak se nacházely na místě  činu v době  příjezdu subjektu

provádějícího  ohledání.  Obsahem  zásady  objektivnosti  je  nezaujatý  postoj  osoby

provádějící ohledání, která  při zajišťování stop na místě musí eliminovat stopy, které

byly na místě činu vytvořeny již další činností a musí zjistit a zajistit všechny stopy či

jiné  důkazy,  které  mohou  mít  vztah  ke  kriminalisticky  relevantní  události.  Osoba
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provádějící ohledání nesmí být ovlivněna subjektivními pocity, domněnkami či závěry.

Za neobjektivní se považuje, pokud v rámci ohledání nebyly zadokumentovány stopy,

které byly  na místě činu k dispozici již v době příjezdu osoby provádějící ohledání.

 

b)   rychlost

Zásada  rychlosti  ohledání  spočívá  v  tom,  že  ohledání  jako

kriminalistickotaktická  činnost  by  měla  být  započata  bez  zbytečné  časové  prodlevy

ihned po příjezdu na místo. Při uplatňování zásady rychlosti se však nesmí zapomenout

na správné, odborné a efektivní provedení ohledání. V kriminalistické praxi se ukazuje,

že je velice důležité, před tím než subjekt provádějící ohledání započne se samotným

ohledáním,  správně  zhodnotit  situaci  na  místě  činu,  zvolit  vhodný  způsob  ohledání

apod., a to vše před tím, než vstoupí do prostoru místa činu. Pohybem na místě činu

často dochází ke změně původní materiální situace. 

c)   aktivnost

Zásada aktivnosti při provádění ohledání spočívá v tom, že osoba provádějící

ohledání  musí  aktivně  a  iniciativně  zjišťovat  informace  důležité  pro  trestní  řízení,

vyhledávat  potřebné  stopy  a  zajistit  je,  a  tak  získá  důležité  informace  pro  poznání

spáchaného  skutku  a  osoby  pachatele.  Při  této  činnosti  využívá  svých  odborných

kriminalistických  znalostí  a  činní  tak  organizovaně  s  využitím  nejlepších  metod  a

postupů pro ohledání daného typu. 

d)   úplnost

Zásada úplnosti ohledání spočívá v tom, že osoba provádějící ohledání ohledá

vše, co se nachází na místě činu a má souvislost se spáchaným trestným činem. V rámci

ohledání  nesmí  nic  opomenout.  Zde je  třeba zdůraznit,  že  je  velice  důležité  zajistit

opravdu veškeré kriminalisticky relevantní stopy či objekty. Aby v kriminalistické praxi

nedocházelo k porušování zásady úplnosti, vypracovala kriminalistická taktika metody
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postupu  na  místě  činu.  Dodržování  těchto  postupů  snižuje  riziko  vzniku  chyb  a

nedostatků  v  rámci  ohledání,  a  zároveň  eliminuje  nutnost  použití  případného

opakovaného ohledání. 

1.4.2 Specifické zásady ohledání

Specifickými zásadami ohledání jsou:

a)   neodkladnost ohledání 

Zásada  neodkladnosti  ohledání  spočívá  v  tom,  že  by  ohledání  mělo  být

provedeno bezprostředně poté, kdy jsou zjištěny informace o tom, že došlo k události

zakládající  podezření  ze spáchání  trestného činu.  Neodkladnost  ohledání  vyplývá ze

skutečnosti,  že  stopy,  které  jsou  velmi  důležité  pro  objasnění  prověřované  události,

podléhají  v  rámci  plynutí  času  změnám.  Čím  delší  čas  uplyne  mezi  ohledáním  a

vznikem události, tím se snižuje aktuálnost a důkazní hodnota informací, neboť působí

povětrnostní  vlivy,  dochází  k  biologickým  a  chemickým  reakcím,  zásahům

nepovolaných osob apodobně. Tato zásada úzce souvisí s obecnou zásadou rychlosti. V

kriminalistické praxi se můžeme setkat s jistými průlomy do této zásady, například za

situace, kdy na místě činu není možné upravit podmínky tak, aby ohledání mohlo být

zdárně provedeno, a je nutné s ohledáním vyčkat na pozdější dobu.

b)   neopakovatelnost ohledání 

Zásada neopakovatelnosti ohledání je důležitá z hlediska toho, že struktura místa

činu  se  s  plynutím  času  mění,  proto  je  velice  důležité  přistupovat  k  ohledání

zodpovědně  a  důsledně  tak,  aby  se  již  ohledání  nemuselo  opakovat.  Opakované

ohledání snižuje informační i důkazní hodnotu ohledání. Za opakované ohledání nelze

považovat  situaci,  kdy  z  důvodu  nepříznivých  povětrnostních  podmínek  či  vlivem

špatné  viditelnosti  dojde  k  přerušení  ohledání  a  po  zlepšení  situace  se  v  ohledání

pokračuje. V kriminalistické praxi se setkáme s případy, kdy je pro další úspěšný postup
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ve  vyšetřování  třeba  přistoupit  k  opakovanému  ohledání,  neboť  po  zjištění  dalších

skutečností případu vyjde najevo, že na místě činu je ukryt důležitý předmět. 

c)   řízení ohledání jediným vedoucím 

Zásada  řízení  ohledání  jediným  vedoucím  spočívá  v  tom,  že  vedoucí  týmu

provádějící ohledání nese zodpovědnost za správné a komplexní provedení ohledání,

řídí ohledání tak, aby jednotlivé úkony v rámci ohledání na sebe vzájemně navazovaly a

vzájemně  se  doplňovaly,  zároveň  však  vedoucí  týmu  musí  respektovat  odbornost

jednotlivých  členů  týmu.  Porušení  zásady  řízení  ohledání  jediným vedoucím má za

následek způsobení chaosu a v samotném důsledku může způsobit zmaření výsledku

ohledání. Pokud by vedoucí ohledání nerespektoval odbornost některého z členů týmu,

mohlo by v některých případech dojít  i  k  samotnému poškození stopy, jako příklad

uveďme situaci,  kdy kriminalistický technik doporučí  zajištění stopy v laboratorních

podmínkách a vedoucí ohledání se rozhodne zajistit stopu přímo na místě činu, kde však

kriminalistický technik nemá potřebné vybavení ke správnému zajištění stopy. 

d)   nezastupitelnost ohledání

Zásada  nezastupitelnosti  ohledání  spočívá  v  tom,  že  podstatou  ohledání  je

bezprostřední  pozorování  na  místě  samém  a  v  kriminalistické  praxi  neexistuje  jiná

metoda,  kterou by  se  dalo  ohledání  nahradit.  Nelze  se  domnívat,  že  pokud subjekt

provádějící  ohledání  odvede špatnou práci  při  ohledání  místa  činu,  tak tuto nahradí

jiným úkonem. Jde o velmi mylnou představu, neboť ostatní úkony přinášejí informace

pouze  zprostředkovaně.  Nedostatky  samotného  ohledání  jsou  ve  většině  případů

nenapravitelné, což  samozřejmě ovlivní celý průběh trestního řízení. 
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1.5 Subjekty ohledání 

Subjektem  ohledání  může  být  kterýkoliv  orgán  činný  v  trestním  řízení.  Z

kriminalistické praxe lze dovodit, že nejčastěji provádí ohledání policejní orgán, státní

zástupce či soudce provádí ohledání spíše výjimečně. V jednoduchých případech může

být ohledání provedeno jednotlivcem, v případech složitějších je vhodné a účelné, aby

ohledání provedla výjezdová skupina, do které řadíme vedoucího výjezdové skupiny,

potřebný  počet  policistů,  kriminalistického  technika,  psovoda  a  v  případě  potřeby  i

soudního lékaře.  Složení  výjezdové skupiny se  odvíjí  od  druhu a  rozsahu ohledání.

Předností stálé výjezdové skupiny je bezesporu koordinovanost mezi členy, odbornost

provedených  technických  a  speciálních  prací  a  rychlost  zásahu.  Z  výše  uvedeného

vyplývá, že pokud jde o závažnější trestnou činnost, bylo by vhodné, aby ohledání místa

činu  prováděla  stálá  výjezdová  skupina.  Příkladem  stálé  výjezdové  skupiny  je  tzv.

krajský výjezd Policie České republiky. V závazném pokynu policejního prezidenta č.

130/2001 nalezneme úpravu složení výjezdové skupiny, kde jejími členy jsou: policista

služby  kriminální  policie  a  vyšetřování  pověřený  vyšetřováním,  policista  služby

kriminální  policie  a  vyšetřování  zařazený  na  úseku  odhalování  trestné  činnosti,

kriminalistický  technik,  psovod  a  další  policisté.  Vedoucím  výjezdové  skupiny  je

zpravidla nejzkušenější a odborně nejschopnější policista. M. Němec ve své publikaci

hovoří  o  tzv.  skupině  dokumentace,  která  je  vytvářena  k  dokumentaci  míst  méně

závažné trestné činnosti, zejména na základních policejních útvarech. 

  

Podle ustanovení § 113 odst. 1 trestního řádu lze k ohledání přibrat znalce, který

plní funkci  konzultanta nebo experta v určitém specifickém oboru. Znalec sám nikdy

ohledání  neprovádí.  Pro představu uveďme znalce z  oboru strojírenství,  který může

podat  cenné  informace  při  ohledání  místa,  kde  byla  usmrcena  osoba  v  důsledku

uvolnění  neseného  břemene  z  halového  jeřábu  s  lanovým  nosným  systémem.

Významnou úlohu zastává při ohledání znalec z oboru chemie při ohledání místa, kde se

nachází neznámá látka.  V kriminalistické praxi se vyskytují  případy, kdy z ohledání

vyplyne potřeba znaleckého zkoumání, avšak účast znalce přímo na místě není nutná. V

takové situaci se daný objekt odborně zajistí bez přítomnosti znalce a následně se předá

ke znaleckému zkoumání. 
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Účastníky ohledání mohou být i  další  osoby,  což závisí  na konkrétní  situaci,

jejich účast však není obligatorní povinností. Mezi tyto osoby, které se mohou účastnit

samotného ohledání řadíme poškozeného, svědka, podezřelého, obviněného či pomocné

osoby. Účast těchto osob při ohledání je třeba důkladně zvážit, neboť se může stát, že

jejich  přítomnost  naruší  samotný  průběh a  výsledek  ohledání.  Jako příklad  uveďme

situaci, kdy se podezřelý pokusí o útěk při kterém poškodí stopy na místě činu nebo

situaci, kdy svědek události z nevědomí sahá na ohledávané předměty či je přemístí.   

V poslední  době  diskutovanou otázkou je  účast  tzv.  nezúčastněné,  nestranné

osoby  při  ohledání.  Její  přizvání  k  ohledání  je  třeba  vždy  důkladně  promyslet.  V

závazném pokynu policejního prezidenta č. 100/2001 se dočteme, že k ohledání místa

činu,  předmětů  a  stop  se  podle  možnosti  přibere  nezúčastněná  důvěryhodná  osoba,

obligatorní její účast není, záleží na konkrétní situaci a na uvážení orgánu provádějícího

ohledání, zda takovou osobu přizve. V roli nezúčastněné osoby si můžeme představit

statostu  obce,  pracovníka  obecního  úřadu  či  strážníka  městské  policie.  Pokud  je

nezúčastněná osoba přizvána k ohledání musí být před samotným započetím ohledání

řádně  poučena o svých právech a povinnostech a neméně  důležité je také poučení o

zásadách uplatňovaných při ohledání. Když jsem konzultovala text mé diplomové práce

s  jedním  z  příslušníků  Policie  České  republiky,  bylo  mi  sděleno,  že  vůbec

nejdůležitějším poučením dalších osob  účastnících se ohledání je: ,, ruce do kapes“.

Zpočátku mne to pobavilo, ale po další diskuzi jsem dospěla k závěru, že je to poučení

výstižné a důležité.  

1.6 Negativní okolnosti

V rámci ohledání je třeba věnovat pozornost i tzv. negativním okolnostem, což

jsou skutečnosti, které jsou v logickém rozporu s informacemi zjištěnými ohledáním,

informacemi o spáchaném trestném činu či  dalšími zjištěnými informacemi. V praxi

bývají negativní okolnosti důležitým faktorem při odhalování inscenací trestných činů

či  poukazují  na  zakrývání  trestné  činnosti.  Negativní  okolnosti  jsou  významným

faktorem  ohledání  a  kriminalistické  činnosti,  musí  s  nimi  být  počítáno  při  tvorbě
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vyšetřovacích verzí. Buď jde o neexistenci změn a stop, které by  vzhledem k ostatním

změnám na místě měly být přítomny, anebo o existenci změn a stop, které se v celkové

situaci jeví jako prvky cizí, které by podle předpokladů existovat neměly, ale existují.

Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy mrtvola má řadu bodných a střelných poranění,

na  místě  nálezu  se  však  nenachází  krev  nebo  po  vloupání  do  sklepa  je  nalezen

přepilovaný  zámek  a  na  zemi  nejsou  žádné  piliny.  J.  Chmelík  ve  své  publikaci

poukazuje  na  fakt,  že  negativní  okolnosti  mohou  vzniknout  záměrnou  činností

pachatele, tak i přirozenými změnami jako je například faktor času, působení přírodních

vlivů, fyzikálních, chemických či biologických pochodů. 
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2. Ohledání místa činu

2.1 Pojem místa činu

,,Místem činu rozumíme tu část prostoru, kde se uskutečnil proces, o kterém je

možno podle jeho vnější   formy předpokládat,  že jde o proces protispolečenský a u

kterého  je  třeba  ohledáním  zjistit  a  zajistit  obecné  i  zvláštní  znaky  jednání,  podle

kterých by bylo možno věrohodně posoudit, zda jde nebo nejde o trestný čin a kdo je

subjektem tohoto činu.“7

 

Pojem místa činu můžeme definovat v jeho užším pojetí jako místo činu, kde byl

trestný čin spáchán. V kriminalistické praxi se však setkáváme s mnoha trestnými činy,

na  které  se  pachatel  již  předem připravoval,  zhotovoval  nástroje  k  jejich  spáchání,

sledoval  svoji  oběť  a  na  místech  souvisejících  s  těmito  činnostmi  zanechal  stopy.

Zajištění těchto stop je pro trestní řízení důležité, je tedy třeba v souvislosti s ohledáním

místa  činu  takové  stopy  vyhledat,  zajistit  a  řádně  zadokumentovat.  Místo  činnosti

pachatele je tak místem činu v jeho širším pojetí. 

V krimanalistických publikacích se můžeme setkat s pojmy ,,místo nálezu“ a

,,místo zjištění“, které je třeba odlišit od pojmu ,,místo činu“. 

Místem nálezu je místo, kde byl nalezen kriminalisticky relevantní objekt. Od

místa činu se odlišuje tím, že se může jednat o místo, kde pachatel vůbec nebyl,  nebo

byl-li pachatel na tomto místě, nevyvíjel zde činnost, která by měla přímou souvislost s

průběhem vyšetřované  události,  a  nebo  jde  o  místo,  kde  kromě  nalezených  věcí  a

eventuálních stop na těchto věcech,  nejsou žádné další  stopy.  Jako příklad uveďmě

situaci,  kdy  po  vykradení  zahradního  domku  si  pachatelé  svoji  kořist  ukryli  v

nedalekém lese nebo situaci, kdy po krádeži hliníkových stojanů  solárních panelů je

pachatelé odvezli k výkupu do sběrny druhotných surovin. Tato místa jsou pak místy

nálezu.

7 HEŘMÁNEK J. Ohledání místa činu. Praha: ÚK PF UK, 1973. s. 29
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Místem zjištění je místo, kde vyjde najevo kriminalisticky relavantní  událost.

Tento  specifický  pojem  se  používá  v  souvislosti  s  trestnými  činy  páchanými  na

přepravovaných věcech či osobách. Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy bylo starší

paní  jedoucí  ve  vlaku  ukradeno  zavazadlo  a  místem  zjištění  této  události  byla  až

konečná stanice, kde stařenka vystupovala. 

Závěrem uveďme, že pod pojmem kriminalisticky významné místo se skrývá

pojem ohledání místa činu, pojem místo nálezu i pojem místo zjištění.  

2.2 Pojem ohledání místa činu

Z trestněprávního hlediska můžeme pojem ohledání místa činu definovat jako

procesní úkon, při kterém orgány činné v trestním řízení za pomoci bezprostředního

pozorování  a  při  využití  dalších  metod  zjišťují,  zkoumají  a  dokumentují  materiální

situaci  na  místě  činu,  jakož  i  stopy,  předměty,  dokumenty,  které  se  na  místě  činu

nacházejí. 

Z kriminalistického hlediska můžeme pojem ohledání místa činu definovat jako

neodkladný úkon, zaměřený na bezprostřední zjištění, zkoumání, fixaci a hodnocení na

místě  činu,  stop tohoto  činu,  jeho  pachatele  a  jiných  faktických  údajů  dovolujících

samostatně nebo ve spojení s dalšími informacemi získanými jiným způsobem, učinit

hodnověrný závěr o mechanismu činu a ostatních okolnostech poznávané události.

Ohledání místa činu je v kriminalistické praxi nejčastějším druhem ohledání,

jeho obecným úkolem je i objasnění všech druhů vzájemných souvislostí, z čehož je

možné určit mechanismus spáchání činu a tak si učinit představu o tom, co se na místě

činu událo. Situaci místa činu tvoří charakter a rozmístění předmětů nacházející se na

místě  činu.  Prostřednictvím ohledání  místa  činu  se  tvoří  představa  o  jeho  rozsahu,

významu, hranicích a úloze. Z velkého množství objektů nacházejících se na místě činu

je třeba vybrat ty, které budou předmětem dalšího zkoumání. 
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,,Ohledání samotného místa činu a jeho situace představuje v sobě studium a

fixaci:

1. tvaru terénu, skutečných i umělých hranic místa činu,

2. charakteru  a  rozmístění  místností,  přiléhajících  prostorů,  příchodových  a

odchodových cest a také překážek na těchto cestách,

3. prostorového  uspořádání  předmětů,  jejich  vzájemné  rozmístění  a  nepořádku

mezi nimi,

4. rozmístění předmětů z hlediska jejich cílového významu a jejich rozmístění při

běžném používání,

5. stop trestného činu a pachatele,

6. nepřítomnosti nutných předmětů dané situace a stop,

7. přítomnosti  předmětů  a  stop,  které  jsou  v  rozporu  s  danou  situací,  jímž

nasvědčuje sám fakt jejich nalezení na místě, což je neobvyklé.“8

K správnému pochopení pojmu ohledání místa činu je důležité si uvědomit, co je

cílem a účelem ohledání místa činu. 

Cílem ohledání  místa  činu  je  vyhledání,  předběžné zkoumání  a  hodnocení  a

následné  zadokumentování  stop  a  jiných  věcných  a  listinných  důkazů.  Dále

bezprostřední pozorování situace na místě činu, aby mohlo dojít k vyjasnění charakteru

a  okolností  vyšetřované  události,  získání  informací  pro  stanovení  verzí  události

samotné, zjištění podmínek a příčin vyšetřované události, v neposlední řadě je to také

získání poznatků k provedení neodkladných opatření a úkonů. 

Účelem ohledání místa činu není jen zajištění stop ke zkoumání, ale má usnadnit

vytyčení  vyšetřovacích  verzí  a  také  má  zajistit  informace,  které  nám  pomohou

odpovědět na sedm základních kriminalistických otázek. Zodpovězení těchto otázek je

důležité pro úspěšné vyřešení prověřované události. 

8 STRAUS J. a kol. Kriminalistická taktika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 70
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Sedmi základními kriminalistickými otázkami rozumíme:

1. Co bylo spácháno? Při  správně  provedeném ohledání je možné odpovědět  na

tuto  otázku  přímo  na  místě  činu,  kde  například  u  násilných  trestných  činů

můžeme z výsledků  ohledání  učit,  zda se  jedná  o vraždu,  sebevraždu,  náhlé

úmrtí či nešťastnou náhodu. 

2. Kdy  byl  čin  spáchán?  Ze  skutečností  či  okolností  zjištěných  při  samotném

ohledání místa činu můžeme často dovodit dobu, kdy byl trestný čin spáchán,

jedná se například o posmrtné změny na těle mrtvoly, stav topných těles, stav

různých pokrmů, data korespondence apod.

3. Kde byl čin spáchán? V kriminalistické praxi se můžeme setkat s tím, že místo,

kde vyšel čin najevo, nemusí  být místem činu. Často tak dochází k ohledání

širšího okolí a pozornost je věnována tzv. negativním okolnostem. 

4. Kdo čin spáchal? Základním cílem práce orgánů  činných v trestním řízení je

zjistit pachatele trestného činu a usvědčit ho. 

5. Jak byl čin spáchán? Informace a stopy zjištěné na místě činu nám napomáhají

představit si samotný průběh činu a rekonstruovat ho. 

6. Čím byl čin spáchán? Podle nalezených stop na místě činu lze nástroj, předmět,

kterým byl čin spáchán, snáze zjistit a to je i významná okolnost pro pátrání po

pachateli,  neboť  charakter  použitých  nástrojů,  zbraní  a  prostředků  umožňuje

orgánům činným v trestním řízení vytvořit si představu o okruhu osob, v němž

je třeba hledat pachatele.

7. Proč byl trestný čin spáchán? Motiv činu můžeme odvodit na místě činu z řady

stop, pozornost je třeba věnovat také negativním okolnostem.  

2.3 Příprava ohledání místa činu

Kriminalistická  taktika  dělí  přípravu  ohledání  místa  činu  na  přípravu

perspektivní a na přípravu bezprostřední. 

Perspektivní příprava v sobě zahrnuje komplex znalostí, dovedností, schopností i

faktorů  subjektů  vykonávajících  ohledání  místa  činu.  Tyto  subjekty  se  na  samotný
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výkon ohledání místa činu připravují  nejen teoreticky, ale i  prakticky ve školách, v

kurzech, v kriminalistické praxi pod vedením zkušeného vedoucího. Můžeme říci, že

perspektivní  příprava probíhá neustále,  neboť  subjekt  vykonávající  ohledání  zvyšuje

svoje znalosti, dovednosti i schopnosti. 

Bezprostřední přípravu ohledání místa činu z kriminalistickotaktického hlediska

dělíme na přípravu před výjezdem na místo činu a přípravu po příjezdu na místo činu. 

2.3.1 Příprava před výjezdem na místo činu

Z časového hlediska probíhá příprava před výjezdem na místo činu od okamžiku

získání podnětu k ohledání až do samotného příjezdu na místo činu. Mezi organizační

opatření probíhající v této době řadíme:

• rozhodnutí o výjezdu na místo činu na základě analýzy výchozích informací,

• opatření k zajištění místa činu, aby nedošlo ke zničení stop ještě před ohledáním,

může  se  jednat  o  střežení  místa,  zajištění  některých objektů  před působením

povětrnostních vlivů apod., 

• opatření k zabránění vzniku dalších škod, včetně následků na životech a zdraví

osob, do těchto opatření řadíme zajištění lékařské pomoci, zásahy technického

charakteru apod.,

• zajištění přítomnosti všech účastníků  události,  kteří  se nacházejí  na místě,  od

těchto osob můžeme zjistit důležité informace jako je například pohyb osob na

ohledávaném místě, manipulace s některými objekty na místě činu apod., 

• výběr  specialistů  pro  provedení  ohledání  vzhledem  k  charakteru  události  a

specifikaci  místa  činu,  zde  může  jít  například  o  zajištění  přítomnosti

pyrotechnika  v  případě  ohledání  místa,  kde  se  nachází  nástražný  výbušný

systém, 

• výběr  a  příprava  technických  prostředků,  které  budou  použity  k  ohledání  a

netvoří součást běžného vybavení stálé výjezdové skupiny, 

• doplnění  nebo  sestavení  výjezdové  skupiny  v  případech,  kdy  nepostačuje

klasické složení výjezdové skupiny, jako příklad situace, kdy je třeba doplnit
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výjezdovou  skupinu,  můžeme  uvést  ohledání  místa  výbuchu  či  rozsáhlých

průmyslových havárií, 

• stanovení  způsobu  spojení  výjezdové  skupiny  z  místa  činu  s  operačním

střediskem s ohledem na místní, geografické, povětrnostní a jiné podmínky 

2.3.2 Příprava po příjezdu na místo činu

Z časového hlediska probíhá příprava po příjezdu na místo činu od samotného

příjezdu na  místo  činu  do začátku vlastního ohledání.  Subjekt,  který  bude provádět

ohledání, se ihned po příjezdu na místo informuje u oznamovatele, policistů či dalších

účastníků, kteří na místě  prováděli prvotní a neodkladné úkony, o situaci, zejména o

změnách na místě činu. Dále učiní organizační opatření, mezi které řadíme: 

• poskytnutí pomoci zraněným osobám, jestliže nebyla dosud poskytnuta,

• provedení  dalších  opatření  k  ochraně  místa  činu,  například  vykázání

nepovolaných osob z místa činu a jeho blízkosti,

• shromáždění  předběžných  informací  o  charakteru  a  stavu  situace  na  místě,

například neformálním výslechem svědků a poškozených,

• provedení  jiných  prvotních  neodkladných  úkonů,  které  mají  význam  pro

objasnění prověřované události a pro postup při ohledání místa činu,

• stanovení dalších osob, které by se měly ohledání místa činu zúčastnit, zajistit

jejich účast a poučení o jejich právech a povinnostech,

• provedení  technických  nebo  organizačně  taktických  opatření  ke  zlepšení

podmínek ohledání, mezi taková opatření patří zlepšení osvětlení, zajištění stop

před působením nepříznivých povětrnostních podmínek apod., 

• provedení instruktáže všech pracovníků,  kteří  budou provádět  ohledání,  která

musí být diferencována podle jejich procesního postavení a úkolů,

• konkretizace  úkolů  jednotlivým pracovníkům,  kteří  budou  provádět  ohledání

vedoucím ohledání.
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Závěrem uveďme,  že jednotlivé  činnosti  tvořící  obsah bezprostřední  přípravy

ohledání  místa  činu  ve  svém  komplexu  vytváří  základní  předpoklady  pro  úspěšné

provedení ohledání místa činu. 

2.4 První zásah na místě činu

Do příjezdu orgánů činnných v trestním řízení, kteří budou ohledání místa činu

provádět, je důležité zajistit uchování a ochranu konečné struktury tohoto místa. Podle

zásad kriminalistické taktiky je  policista,  který se na místo činu dostaví  jako první,

povinen provést neodkladná zajišťovací opatření, kterými jsou zejména:

• překažení  probíhajícího  trestného  jednání  a  zajištění  osoby  podezřelé  ze

spáchání trestného činu,

• poskytnutí první pomoci zraněným osobám, přivolání zdravotní služby,

• provedení předběžné prohlídky místa činu,

• provedení dalších úkonů k zabránění či oslabení škodlivých následků na místě

činu,

• bezprostření pronásledování osoby podezřelé ze spáchání trestného činu,

• zahájení pátrání po tzv. horké stopě,

• zjištění  totožnosti  všech účastníků,  poškozených a  dalších  svědků,  popřípadě

zajištění jejich přítomnosti do doby příjezdu výjezdové skupiny,

• předběžné zajištění místa činu, předmětů a stop,

• provedení orientační dokumentace situace na místě činu,

• učinění hlášení z místa činu.

Demonstrativní  výčet  prvotních  a  neopakovatelných  úkonů  prováděných  na

místě činu nalezneme také v Závazném pokynu policejního prezidenta č. 100/2001 ke

kriminalistickotechnické činnosti Policie České republiky. 
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3. Taktika a metodika ohledání místa činu

3.1 Taktika ohledání místa činu

Taktický postup při provádění ohledání na místě činu se člení do tří fází:

a)   Předběžné ( orientační ) ohledání ( tzv. statické stadium ohledání )

Smyslem předběžného ohledání je zajistit a dokumentovat strukturu místa činu v

jeho nezměněné podobě,  proto základní zásadou je s  ničím nehýbat,  nemanipulovat.

Subjekt provádějící předběžné ohledání začíná obhlídkou místa činu, určí jeho hranice,

zvolí  nejvhodnější  způsob ohledání,  rozhodne o  přivolání  specialistů  či  technických

prostředků  a  stanoví  výchozí  místo  ohledání.  Z  danou  situací  na  místě  činu  se

seznamuje vizuálně. V této fázi ohledání se zjišťuje, jaké významné objekty a stopy se

na místě činu nacházejí a proměří se jejich vzájemné vztahy. Struktura místa činu se

zajišťuje pomocí fotografování, plánků a náčrtů, videodokumentace, snímání pachových

stop, sestavování schémat, popřípadě  pomocí předběžného zajištění stop a předmětů,

které by mohly být znehodnoceny. V této fázi ohledání se také uvede služební pes na

pachovou stopu a organizuje se pátrání po pachateli po tzv. horké stopě. K ohledání se

také podle situace může přizvat tzv. nezúčastněná osoba, kterou je třeba náležitě poučit

o jejích právech a povinnostech a o základních zásadách ohledání. 

b)   Detailní ohledání ( tzv. dynamické stadium ohledání )

Smyslem detailního ohledání je důkladně ohledat objekty nacházející se na místě

činu a zajistit a předběžně zkoumat stopy a jiné důkazy, které se řádně zadokumentují.

Při této fázi ohledání dochází k přemisťování, změnám polohy a odstraňování předmětů,

což  má  za  následek  změnu  konečné  struktury  místa.  Detailní  ohledání  začíná  po

skončení  orientačního  ohledání  místa  činu,  vedoucí  ohledání  určí   základní  způsob

ohledání a rozdělí konkrétní úkoly. 
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V kriminalistické praxi  se můžeme setkat  s  několika způsoby ohledání  místa

činu.  Jejich  použití  se  bude  lišit  v  závislosti  na  druhu,  individuální  charakteristice,

závažnosti  a  okolnostem  prošetřované  trestní  věci,  mnohdy  také  záleží  na

charakteristice místa. V odborné literatuře jsem se setkala s tím, že se jejich autoři na

některých  způsobech  ohledání  shodnou,  avšak  někteří  autoři  uvádějí  více  způsobů

ohledání  než  jiní.  Níže  charakterizuji  všech  osm  možných  způsobů  používaných  v

kriminalistické praxi při ohledání místa činu. 

Grafické znázornění základních postupů ohledání jsem vložila do přílohové části

této diplomové práce ( viz. příloha č. 3 ), jejich přehled a stručný popis uvádím zde:

• po  cestě  pachatele  na  místě  činu –  kde  se  postupuje  od  předpokládaného

vstupu pachatele na místo, po celé trase jeho pohybu až po místo jeho odchodu,

tento způsob je v kriminalistické praxi základní, jiný způsob ohledání se užije

teprve tehdy, nelze-li pohyb pachatele určit nebo nemá-li tato okolnost zřejmě

věcný význam,

• ve  směru  hodinových  ručiček  – kde  se  postupuje  zleva  do  prava  až  k

výchozímu bodu, tento způsob ohledání je vhodný v místnosti,

• excentrický způsob – kde se postupuje po spirále od středu místa činu k jeho

okrajům, středem místa činu rozumíme nejdůležitější objekt nacházející se na

místě činu, tento způsob ohledání se používá především u násilných trestných

činů, 

• koncentrický  způsob  – kde  se  postupuje  po  spirále  od  kraje  ke  středu

ohledávaného místa,

• frontální způsob – kde se postupuje od jedné strany určené za výchozí linii k

jeho  protilehlé  straně,  tento  způsob  ohledání  je  vhodný  při  ohledání  místa

havárie, 

• kruhový  způsob –  kde  se  postupuje  po  mezikruží  kružnice  trořící  hranici

ohledávaného místa činu, 

• paprskovitý způsob – kde se postupuje paprskovitě od středu místa činu k jeho

okrajům a zpět, tento způsob ohledání je vhodný pro volný terén, 
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• rajonový  způsob –  kde  se  místo  činu  rozdělí  na  několik  rajonů,  které  se

ohledávají  postupně  nebo  současně,  tento  způsob  ohledání  je  vhodný  při

ohledání členitého terénu či členitých budov. 

Aby nedocházelo k tomu, že se některý úsek bude prohledávat dvakrát a jiný

nebude  ohledán  vůbec,  je  třeba  dodržet  zvolený směr  a  způsob ohledání.  Za  řádný

průběh  ohledání  zodpovídá  vedoucí  výjezdového  týmu.  Za  vyhledání  a  technickou

stránku zajištění stop a věcí zodpovídá kriminalistický technik. 

V průběhu detailního ohledání místa činu plní vedoucí výjezdového týmu řadu

úkolů. Přijímá a vyhodnocuje informace týkající se práce na místě činu a činí opatření k

zjištění stop a pachatele trestného činu. Zajišťuje pečlivé a detailní ohledání objektů, s

kterými  v  této  fázi  ohledání  může  již  být  pohybováno.  Zajišťuje  fixaci  negativních

okolností na místě  činu jejich uvedením v protokolu. Dohlíží na kvalitní práci všech

členů výjezdové skupiny. Organizuje operativně pátrací činnost subjektů provádějícíh

ohledání.  Zajišťuje  průběžnou  informovanost  nadřízeného  o  stavu  na  místě  činu.

Zodpovídá za komplexní dokumentaci výsledků ohledání místa činu. 

Kriminalistický  technik  v  průběhu  detailního  ohledání  místa  činu  pořizuje

fotografickou dokumentaci, kterou tvoří situační, polodetailní a detailní fotografie. Dále

aktivně vyhledává stopy a jiné důkazy, které označuje, fotografuje a řádně zajišťuje pro

potřeby trestního řízení. Snímá pachové stopy v případě, že na místě činu lze využít

metodu pachových konzerv, toto snímání provede vždy v prvé řadě. 

Policejní psovod pomocí pátracího psa nalézá pachové stopy vedoucí z místa i k

místu trestného činu,  při  sledování pátracího psa na stopě  zjišťuje, zda zde pachatel

nezanechal identifikovatelné stopy, zda neodhodil či neztratil určité předměty. Společně

s  kriminalistickým  technikem  zajistí  odborné  uložení  důkazů  prosycených  pachem

předpokládaného pachatele pro potřeby pozdějšího využití pátracího psa. Po skončení

ohledání společně s pátracím psem znovu prohlédne místo činu a jeho okolí. O celém

průběhu použití pátracího psa, o podmínkách nasazení a jeho výsledku sepíše protokol. 
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c)   Závěrečné stadium ohledání

Smyslem závěrečného stadia ohledání je dokončit dokumentaci ohledání místa

činu a pořídit záznam o použití služebního psa. V rámci dokončování dokumentace se

dopracovávají  plánky,  schémata,  kompletuje  se  fotografická  a  video dokumentace  a

probíhá balení zajištěných objektů. Dále se přijímají opatření k zajištění objektů, které

mají důkazní význam, ale není je možné odebrat z místa činu. Pokud se na místě činu

nalézá  mrtvola,  je  třeba  zajistit  její  převezení  na  ústav  soudního  lékařství.  Vedoucí

výjezdové skupiny provede kontrolu úplnosti ohledání a ohledání ukončí. Po ukončení

ohledání  rozhodne  policejní  orgán  o  zrušení  dosud  probíhajících  úkonů,  které

zajišťovaly řádný průběh ohledání.  

3.2 Metodika ohledání místa činu

Použití  vhodných  metod  při  provádění  ohledání  místa  činu  zajišťuje  jeho

správný  průběh.  Takové  metody  umožňují  poznání  všech  skutečností,  které  s

prověřovanou událostí souvisejí. Za základní metodu užívanou při ohledání považujeme

pozorování.  Tato  základní  metoda  je  doplňována  dalšími,  uvést  můžeme  například

měření,  popisování,  srovnávání,  experimentování,  analýza,  syntéza,  modelování,

analogie a podobně. K objasnění významu použití jednotlivých metod si každou z nich

blíže vysvětleme:

• pozorování  je metodou pomocí  níž bezprostředně  zkoumáme jevy za využití

smyslových orgánů, je základní metodou poznání objektivní skutečnosti, 

• měření je metodou, kde jde o srovnání jedné veličiny s druhou stejného druhu, z

nichž jedna je obecně uznávanou jednotkou měření,

• popisování  je  metodou pomocí  níž  uchováváme informace  zjištěné na místě

činu, může jít o popisování slovní, grafické popřípadě kódované,

• srovnávání je metodou, která představuje zkoumání významu a obsahu nejméně

dvou srovnatelných objektů jejich konfrontací,
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• experimentování  je metodou, která umožňuje objektivní zjištění mechanismu

vzniku  některých  stop,  možnost  či  nemožnost  jejich  vzniku  v  určitých

podmínkách konkrétního místa činu,

• analýza a syntéza jsou metody, které tvoří základ procesu myšlení, a které jsou

prostředkem  poznání  a  pochopení  rozsahu  odrazu  a  mechanismu  vzniku  a

průběhu vyšetřované události, jejich jednotlivých znaků, které mají význam pro

volbu  dalšího  postupu  při  ohledání  na  základě  použití  ideálních  modelů

vyšetřované události,

• modelování  je  metodou,  která  je  využívána  při  vytváření  materiálních  a

myšlenkových  modelů,  její  význam  spočívá  v  objasnění  mechanismu  určité

události, jejích jednotlivých prvcích či podmínkách za kterých k ní došlo nebo

příčinách, jež ji vyvolaly.
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4. Dokumentace ohledání místa činu

4.1 Význam kriminalistické dokumentace

V rámci vyšetřování jednotlivých trestných činů, tedy i v průběhu ohledání místa

činu, se objasňují okolnosti důležité pro trestní řízení. Tento proces objasňování a jeho

výsledky je třeba vhodnými prostředky zachytit, zadokumentovat. Má-li mít ohledání

místa činu důkazní hodnotu v rámci trestního řízení, musí být jeho průběh a výsledky

řádně zachyceny formou, kterou stanoví trestní řád.

Pojem  kriminalistické  dokumentace  můžeme  vysvětlit  tak,  že  jde  o  ucelený

komplexní materiál o průběhu a výsledcích všech použitých kriminalistických metod v

konkrétní vyšetřované věci. 

Význam kriminalistické  dokumentace  spočívá  v  tom,  že  umožňuje  každému,

kdo  nebyl  na  místě  kriminalisticky  relevantní  události,  učinit  si  relativně  přesnou

představu o zadokumentovaných skutečnostech, tedy vytvořit si ucelenou představu o

situaci  na místě  činu.  Využití  dokumentace v průběhu trestního řízení  závisí  na její

kvalitě,  úplnosti,  správnosti a také množství.  Kriminalistická dokumentace zachycuje

výsledky  ohledání  místa  činu  formou,  kterou  požaduje  trestní  řád,  a  tak  umožňuje

využití těchto materiálů jako důkazů v dalším vyšetřování dané věci. 

,,Kriminalistická dokumentace musí především zabezpečit:

1. zachycení věrného obrazu situace místa vyšetřované události, a to jak celkově,

tak i jeho jednotlivých charakteristických částí nebo znaků,

2. musí  umožňovat  názornou  představu  všech  zadokumentovaných  okolností

situace tomu, kdo bude dokumentaci sledovat,

3. musí zajišťovat shodnost obnovené situace se situací původní v těch případech,

kdy je nutno obnovit místo vyšetřované události při jiných procesních úkonech,

např. rekonstrukci atd.,

4. musí poskytnout obraz o průběhu a výsledku prováděných úkonů a činností v

čase, prostoru a daných podmínkách,
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5. samostatná  dokumentace  musí  fixovat  metody,  způsoby  a  prostředky

prováděných úkonů.“9

Dokumentace prováděná v průběhu odhalování a vyšetřování trestné činnosti se

musí  řídit  základními  zásadami,  kterými  jsou včasnost  a  trvalost  fixace informací  a

jejich  nahraditelnost,  objektivnost  zpracované  dokumentace,  účinnost  použitých

dokumentačních  metod,  úplnost  a  komplexnost  zpracované  dokumentace.  Za

obsahovou stránku dokumentace zodpovídá vedoucí výjezdové skupiny, kriminalistický

technik zodpovídá za určení správného postupu při zajišťování stop či jiných věcných

důkazů, za vhodné použití technického prostředku či materiálu. 

Kriminalistická  taktika  vypracovala  a  v  praxi  prověřila  metody jak  výsledky

ohledání místa činu správně fixovat, aby byly uchovány k dalšímu využití. 

K fixaci  výsledků  ohledání  místa  činu jako dokumentačního vyjádření  všech

zjištěných skutečností lze použít:

a)   protokol o ohledání místa činu

b)   kriminalistickou fotografickou dokumentaci

c)   kriminalistickou topografickou dokumentaci  

d)   videodokumentaci a magnetofonový záznam 

e)   filmový záznam 

f)   zajištění věci in natura 

g)   technický znalecký posudek 

h)   speciální způsoby fixace 

Z výkladu § 55 odst. 1 trestního řádu lze dovodit, že dokumentaci procesních

úkonů  lze  provést  buď  při  úkonu samém nebo bezprostředně  po  jeho provedení.  Z

kriminalistického hlediska tak lze dělit  dokumentaci ohledání místa činu na způsoby

dokumentace, které je nutné provést načisto a na způsoby dokumentace, které je možné

vyhotovit až po skončení ohledání za výhodnějších podmínek ohledání. 

Mezi  způsoby  dokumentace,  které  není  možné  již  opakovat  a  je  tedy  nutné

vyhotovit je načisto, řadíme kriminalistickou fotodokumentaci, videozáznam, filmový

záznam, magnetofonový záznam, veškeré snímání a zajišťování stop a jiných důkazů.

9 PORADA V. a kol. Kriminalistika. Brno: CERM, 2001. s. 311
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Mezi způsoby dokumentace, které je možné vyhotovit až po skončení ohledání

za výhodnějších podmínek ohledání, řadíme protokol o ohledání místa činu, plánek a

schéma místa činu. 

4.2 Protokol

Protokol  o  ohledání  místa  činu  je  základní  a  zároveň  obligatorní  formou

dokumentace místa činu. Jeho procesní náležitosti jsou stanoveny v ustanovení § 55

trestního  řádu.  V  protokolu  jsou  zprostředkovaně  zachyceny  skutečnosti,  fakta  a

okolnosti  bezprostředně  pozorované  a  vnímané  osobou  provádějící  fixaci  slovním

popisem. Význam protokolu o ohledání místa činu spočívá v tom, že dovoluje fixovat

skutečnosti,  které  by  nebylo  možné  zachytit  jinými  dokumentačními  prostředky.

Protokol je jedním z nejvýznamnějších důkazních prostředků. 

Protokol o hledání místa činu má tři základní části:

a)   úvodní část protokolu 

Úvodní část protokolu o ohledání místa činu zejména obsahuje: 

– označení orgánu činného v trestním řízení, který ohledání provedl,

– datum a místo ohledání, 

– označení události v souvislosti s níž bylo ohledání provedeno, např.  ohledání

místa nálezu mrtvoly XY, 

– jméno, hodnost, funkci a další údaje vedoucího ohledání, 

– jméno, hodnost, funkce a pracoviště všech osob, které se ohledání zúčastnily,

– podnět k ohledání, 

– podmínky ohledání, 

– čas započetí a ukončení ohledání. 
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b)   popisná část protokolu

Popisná část  protokolu o ohledání místa činu je  nejobsáhlejší  částí  protokolu

zejména obsahuje:

– popis místa činu s přesným vymezením hranic ohledání,

– popis  přístupových  cest  k  místu  činu  a  všeho,  co  na  nich  bylo  zjištěno  či

nalezeno,

– postup při ohledání,

– jde-li  o  ohledání  místnosti  i  popis  její  podlahy,  stěn,  oken,  stropu,  vchodů  a

podobně,

– popis situace na místě  činu, včetně  popisu a umístění jednotlivých objektů  či

důležitých orientačních bodů, od nichž pak provádíme jednotlivá měření,

– popis míst, na nichž byly nalezeny nejdůležitější objekty trestného činu, nástroje

použité ke spáchání trestného činu, stopy a další věcné důkazy,

– zvláštnosti místa a daného případu ohledání,

– zjištění  tzv.  negativních  okolností,  tedy  absenci  změn  a  znaků,  které  se

vzhledem k provedení trestného činu na místě  činu předpokládají,  a které by

tedy vzhledem k ostatním změnám a  znakům na  místě  činu  existovat  měly,

anebo změny a znaky, které se v souhrnu ostatních změn a znaků jeví jako prvky

nelogické,  rozporné  či  protichůdné,  tedy  znaky  a  změny,  které  by  na  místě

existovat neměly, ale existují. 

c)   závěrečná část protokolu

Závěrečná část protokolu o ohledání místa činu zejména obsahuje:

– seznam zajištěných stop a jiných objektů s popisem toho, jak s nimi bylo nebo

bude naloženo, zda a kam byly nebo budou odeslány ke zkoumání,

– prohlášení osob přítomných ohledání,

– informaci o tom jakých dalších dokumentačních prostředků bylo využito,

– odkaz  na  další  dokumenty  o  použití  speciálních  prostředků,  např.  použití

služebního psa, použití metody pachových konzerv apodobně,
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– podpisovou  doložku,  která  obsahuje  podpisy  všech  osob  přítomných  při

ohledání, včetně jejich případných námitek či doplnění.

Při zpracování protokolu o ohledání místa činu musí být dodrženy určité zásady,

které ve svém souhrnu zaručují, že každý kdo se s protokolem o ohledání místa činu

seznámí si může vytvořit věrnou představu místa činu, včetně představy o všem, co bylo

ohledáno. Mezi tyto zásady patří objektivnost protokolu, přesnost, posloupnost, jasnost

a srozumitelnost. Pokud byly při zpracování protokolu výše uvedené zásady dodrženy

může být kdykoli v budoucnu rekonstruována situace na místě činu tak, jak byla v době

provádění ohledání, a to na základě  protokolu o ohledání místa činu popřípadě  další

dokumentace. 

Subjekt sepisující protokol o ohledání místa činu musí dbát na to, aby formulace

protokolu  byla  jasná  a  srozumitelná,  bez  chyb.  Při  popisování  je  nutné,  aby užíval

krátkých vět  a všeobecně  známých výrazů.  Při  označování jednoho a téže předmětu

používal  stejný  název.  Nesmí  užívat  neurčité,  obecné  či  nejasné  pojmy,  jako  jsou

například nedaleko, poblíž, opodál apod.. Musí snadno zaměnitelné předměty označit

čísly, například židle číslo 1, židle číslo 2 apod.. Veškeré vzdálenosti musí uvádět  s

délkovými mírami v metrech či centimetrech. Musí označit bod místa činu, od něhož

jsou  měřeny  všechny  vzdálenosti  na  místě.  Předměty  mezi  nimiž  je  určitý  vztah  v

souvislosti se spáchaným činem musí popisovat tak, aby byla zřejmá představa o jejich

vzájemné  závislosti,  například  páčidlo  a  vypáčený  zámek.  Při  popisování  předmětu

musí vždy začít jeho všeobecnou charakteristikou s uvedením jeho hlavních znaků a

teprve pak popisuje jeho detaily. K popisování dalšího předmětu může přejít teprve po

důkladném a přesném popsání předmětu předcházejícího. 

4.3 Fotografická dokumentace

Kriminalistická fotografie z místa činu je významnou součástí dokumentace z

místa činu. Kriminalisticky významné jsou pouze takové fotografie, které s dostatečnou

názorností  zobrazují  skutečnosti  popisované  v  protokolu  o  ohledání  místa  činu.  Po
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technické stránce musí být fotografie místa činu dokonalé, aby tak zobrazovaly všechny

detaily situace na místě  činu. V praxi to znamená, že fotografie musí být dostatečně

ostré  a  kvalitní,  fotografovaný  objekt  musí  být  dobře  osvětlen  a  dokumentační

fotografie by měly zachytit vše, co bylo zjištěno ohledáním místa činu. Fotografická

dokumentace může být  pořízena v černobílé  i  barevné verzi.  Barevně  se  fotografují

především biologické  stopy,  zejména  stopy  krve.  Význam kriminalistické  fotografie

můžeme  shledat  ve  faktech,  že  mnohdy  kriminalistická  fotografie  podchytí  i  to,  co

subjektu provádějícímu ohledání uniklo, že neporušuje a nepoškozuje zkoumaný objekt,

a  že  na  rozdíl  od  jiných  metod  dokumentace  s  vysokou  přesností  úplně  a  názorně

zafixuje  situaci  na  místě  činu,  materiální  stopy,  věcné  důkazy  apod.  Fotografický

snímek  je  rovinným  útvarem,  což  je  jistou  nevýhodou,  neboť  nemůže  hodnověrně

zobrazit trojrozměrný prostor. 

V praxi nejčastěji samotné fotografování na místě činu provádí kriminalistický

technik,  který  je  členem  výjezdové  skupiny.  Aby  mohl  úspěšně  naplnit  taktické  i

technické požadavky fotografování místa činu musí:

• mít k dispozici vhodné fotografické a technické vybavení,

• znát taktiku a techniku pořizování fotografií při ohledání místa činu,

• správně vybrat objekty, které budou fotografovány ( zde se setkáváme s tím, že

tyto objekty vybírá vedoucí ohledání místa činu a kriminalistický technik pouze

provádí samotné fotografování ),

• fotografické  záběry  provádět  z  takových  míst,  aby  fotografie  zaručovaly

nezkreslenou představu o fotografovaných objektech,

• při  fotografování  udílet  pokyny  ostatním  účastníkům  ohledání  pokud  jde  o

nevstupování  do záběrů,  pomoc při  fotografování  s  čísly,  měřítkem apod.  či

opuštění určitých prostorů.
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Z taktického hlediska můžeme fotografování na místě činu rozdělit na:

a)   předběžné fotografování místa činu

Účelem  předběžného  fotografování  místa  činu  je  zejména  zachytit  celkovou

situaci na místě činu, a to ve struktuře, kterou kriminalistický technik nalezl po příchodu

na místo činu. 

b)   fotografování v průběhu ohledání místa činu

V průběhu ohledání  místa  činu  fotografuje  kriminalistický technik  jednotlivé

úseky  a  části  místa  činu  a  stopy  na  nich  nalezené  a  předměty  důležité  pro  další

vyšetřování případu. Kriminalistický technik používá sady čísel k označení jednotlivých

objektů  a  stop,  aby  nemohlo  dojít  k  jejich  záměně.  Jednotlivé  stopy  a  objekty

fotografuje tak, aby ze snímku byla zřejmá jejich poloha k určitému pevnému bodu,

který bývá střed ohledávaného místa činu. 

c)   fotografování po ohledání místa činu

Po ukončení ohledání místa činu kriminalistický technik opětovně  fotografuje

celé  místo  činu,  využívá  přitom  stejných  výchozích  míst  jako  při  fotografování

předběžném.  Zde  zachycuje  opět  všechny  stopy,  předměty  a  důležité  detaily  i  s

číselným označením, které bylo postaveno v průběhu ohledání. 
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Fotografie pořízené na místě činu můžeme podle rozsahu záběru rozdělit na:

a)   orientační fotografie

Orientační fotografie zachycuje místo činu i jeho širší okolí, začlenění v terénu.

V případě,  že  je  místem činu místnost  či  jiný uzavřený prostor,  tak kriminalistický

technik zachytí  na orientační fotografii  okolí  domu.  Nelze-li  z prostorových důvodů

pořídit orientační snímek běžným způsobem, je nutné použít širokoúhlý objektiv nebo

panoramatickou fotografii. 

b)   přehledná fotografie

Přehledná fotografie zachycuje celkový pohled na místo činu a to již bez širšího

okolí, musí však pojmout celé místo činu. Tento druh fotografie fixuje první pohled při

příchodu na místo činu. Kriminalistický technik tak zachycuje první pohled na místo

činu ve statické fázi jeho ohledání. 

c)   polodetailní fotografie

Polodetailní  fotografie  zachycuje  nejdůležitější  části  a  detaily  místa  činu

společně  s  bezprostředně  je  obklopujícími  objekty.  Kriminalistický  technik  na

polodetailní fotografii zachytí důležité detaily, ale vždy v prostorovém vztahu k jiným

detailům nebo k ústřednímu objektu.

d)   detailní fotografie 

Detailní fotografie zachycuje jednotlivé detaily na místě činu, mohou jimi být

různé stopy, jiné věcné důkazy i některé detaily na ústředním objektu. Kriminalistický

technik pomocí detailní fotografie dokumentuje vlastnosti snímaných objektů  jako je

42



rozměr,  tvar,  struktura,  členitost,  kvalita  povrchu  atd.  Zde  je  nutné  podotknout,  že

rozměry objektů se fixují fotografií s přiloženým měřítkem. 

V  některých  případech  kriminalistická  fotografická  dokumentace  používá

způsoby, které nejsou zcela běžné. Do této skupiny řadíme panoramatickou fotografii,

lineární  panoramatickou fotografii  a  kruhovou panoramatickou fotografii.  Stručně  si

přibližme jejich význam:

a)   panoramatická fotografie 

Pomocí panoramatické fotografie můžeme na výsledném snímku získat  obraz

rozsáhlého  objektu  a  to  v  případě,  že  nepostačuje  zorný  úhel  normálního  ani

širokoúhlého  objektivu.  Princip  tohoto  druhu  fotografie  je  založen  na  postupném

fotografování  jednotlivých  částí  fotografovaného  prostoru  nebo  rozsáhlého  objektu,

musí však být dodržena zásada, aby se hranice sousedních snímků částečně překrývaly.

b)   lineární panoramatická fotografie

Tento druh fotografie se používá v případech, kdy jsou fotografované objekty v

jedné  řadě  popřípadě  v  jedné  ploše.  Jako  příklad  jejího  využití  můžeme  uvést

dokumntační fotografování nápisů na zdech, plotech, silnicích či fotografování mrtvoly

ve  stísněném  prostoru.  Princip  tohoto  druhu  fotografie  je  založen  na  postupném

přemisťování  fotografického  přístroje  pro  každý  snímek  po  přímce  rovnoběžné  s

frontální linií fotografovaného objektu tak, aby se jednotlivé záběry překrývaly. Musí

být dodržena zásada, že při  všech záběrech musí být optická osa objektivu kolmá k

frontální linii fotografovaného objektu a všechny snímky musí být pořízeny ze stejné

výšky. 
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c)   kruhová panoramatická fotografie

Tento  druh  fotografie  je  používán  v  případě  fotografické  dokumentace  okolí

místa činu na všechny strany nebo také jsou-li důležité objekty rozmístěny v různých

směrech a je třeba je vyfotografovat z jednoho místa. Princip tohoto druhu fotografie

spočívá  v  tom,  že  fotografický  přístroj  je  upevněn  na  panoramatické  hlavici

fotografického stativu a po každém záběru se pootočí o určitý konstantní úhel. Musí být

dodržena zásada, aby se sousední snímky částečně překrývaly a osa otáčení fotoaparátu

musí být svislá a jeho optická osa vodorovná. 

V praxi se také přistupuje k použití speciálních kriminalistických fotografických

metod, které jsou využívané zejména v průběhu různých kriminalisticko technických

expertizních zkoumání. Tyto metody vesměs umožňují zvýšení rozlišovacích schopností

nad  hranici  dosahovanou  lidským  okem.  Do  této  skupiny  metod  můžeme  řadit

makrofotografii, mikrofotografii, fotografie v neviditelném záření, fotografické metody

zvyšování  kontrastu,  fotografie  při  zvláštních  způsobech  osvětlení,  spektrozonální

fotografie, holografie a jiné. 

a)   makrofotografie

Makrofotografie  se  pořizuje  v  případech,  kdy  je  třeba  některé  objekty

vyfotografovat  tak,  aby  jejich  obraz  na  negativu  byl  větší,  než  je  jejich  skutečná

velikost. Tato metoda umožňuje zvýšení rozlišovací schopnosti nad hranici dosažitelnou

lidským okem.  Makrofotografické snímky dle zhotovit  pomocí  předsátkových čoček

běžnými fotografickými způsoby. 
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b)   mikrofotografie

Mikrofotografie je objektivním dokumentem mikroskopického obrazu, zahrnuje

snímky zhotovené při zvětšeních od 25 až asi 2000 násobném, čímž můžeme pořídit

značně zvětšené snímky objektů, umožňující zviditelnění detailů neviditelných prostým

okem. Při pořizování mikrofotografií je velice důležité použití správného a dostatečného

osvětlení. 

 

Snímky z místa činu se v rámci dokumentace řadí podle postupu fotografování

na místě činu, a to od fotografií orientačních a přehledných, přes fotografie polodetailní

k detailním. Takto seřazené fotografie se lepí na předtištěné desky, kde se vždy pod

každým snímkem přesně popisují, a tak vzniká kompletní fotodokumentace místa činu.

 

4.4 Topografická dokumentace

Kriminalistická  topografická  dokumentace  je  využívána  k  dokumentování

situace, objektů a jiných předmětů na místě činu, a to pomocí grafického znázornění.

,,Kriminalistická  topografie  je  nauka  o  zhotovování  a  využívání  náčrtů,  plánků  a

schémat míst trestných činů a jiných kriminalisticky relevantních míst s cílem znázornit

důležité podrobnosti terénu a objektů na rovinném podkladě.“10

Do kriminalistické topografické dokumentace můžeme zařadit náčrtek, plánek

popřípadě schéma, které si nyní trochu přibližme:

a)   náčrtek místa činu

Náčrtek místa činu je grafické znázornění místa činu provedené jednoduchými a

běžnými pomůckami s uvedením všech důležitých rozměrů,  vzdáleností a velikostí v

číselném vyjádření. Náčrtek místa činu zpravidla zpracovává kriminalistický technik,

činí tak v průběhu ohledání místa činu a takzvaně  ,,od ruky“. K jeho zhotovení mu

10 Němec M. a kol. Ohledání a práce na místě činu, Praha: Policejní akademie ČR, 2010. s. 43
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postačí tužka, blok, pravítko, metr či pásmo a buzola. V náčrtu místa činu zaznamená

jeho nadpis,  heslo ohledávaného případu,  vyznačí  světové strany a zakreslí  všechny

důležité stopy a předměty a uvede základní údaje o osobách zúčastněných při ohledání.

Nejdůležitější objekty zakreslené do náčrtu očísluje stejnými čísly, která byla používána

při  fotografování místa činu. V závěru uveďme, že k zakreslení typických předmětů

jsou využívány smluvené značky, jejich grafické znázornění jsem vložila do přílohové

části této diplomové práce ( viz. příloha č. 4 ). Do přílohové části jsem také vložila

ukázku náčrtku místa činu ( viz. příloha č. 5 ). 

 

b)   plánek místa činu

Plánek  místa  činu  je  přesné  grafické  znázornění  místa  činu  zhotovené  v

příslušném měřítku podle náčrtu místa činu za pomoci rýsovacích potřeb. Ke zhotovení

plánku místa činu můžeme použít milimetrový papír nebo pauzovací papír a při jeho

rýsování používáme principy technického kreslení. Další variantou zhotovení plánku je

pomocí počítačových kreslicích programů. Je-li třeba barevně vyznačit některé stopy,

předměty či objekty, provádí se tak až na kopiích originálního plánku. Plánek místa činu

musí být nadepsán heslem příslušného případu, v záhlaví je označení policejního útvaru,

který  ho  vyhotovil,  obsahuje  číslo  vyšetřovacího  spisu,  datum vyhotovení,  měřítko,

grafické měřítko a označení světových stran, musí obsahovat legendu, místo zpracování

a informaci o tom, kdo plánek místa činu zpracoval. Stejně jako v náčrtu místa činu i

zde  se  předměty  zakreslují  smluvenými  symboly  a  veškeré  stopy  a  objekty  jsou

číslovány zásadně  tak,  jak byly označeny v náčrtu.  Ukázku plánku místa  činu jsem

vložila do přílohové části této diplomové práce ( viz. příloha č. 6 ). 

c)   schéma místa činu 

Schéma  místa  činu  se  využívá  ke  zjednodušenému  zadokumentování  nějaké

základní  situace,  a  to  pro  znázornění  základního  rozložení  v  prostoru.  Jako  příklad

můžeme uvést schéma uložení kostry v zemi, poškození nalezená na mrtvém těle nebo
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na věcech atd.. Při zpracování schématu postupujeme obdobně jako u zpracování plánku

místa činu. 

4.5 Videodokumentace

,,Kriminalistická videodokumentace je souhn činností směřujících k zachycení

dynamické obrazové a zvukové informace v souvislosti s procesem objasňování trestné

činnosti, používaných jako důkazní prostředek v trestním řízení.“11

Postup  při  provádění  kriminalistické  videodokumentace  je  obdobný  jako  u

fotografické dokumentace. Kriminalistický technik nebo kriminalistický expert provádí

videodokumentaci před samotným ohledáním místa činu i souběžně s ohledáním místa

činu. Kriminalistický technik zodpovídá pouze za technickou kvalitu a úroveň filmové

stavby. Vedoucí výjezdové skupiny určí postup při videodokumentaci, řídí celý úkon a

zastává funkci moderátora.

K vlastnímu postupu při provádění videodokumentace můžeme uvést, že se v

prvé řadě zdokumentuje celková situace na místě činu v původním stavu, následně se

dokumentují jednotlivé úseky místa činu, stopy, předměty a jejich vzájemné umístění, a

dále  se  dokumentuje  vlastní  postup  prováděného  ohledání  místa  činu.

Videodokumentace  je  komentována,  a  to  tak,  že  komentář  může  obsahovat  i  další

skutečnosti  týkající  se ohledání,  například popis  mrtvoly a jejích zranění  provedený

ohledávajícím lékařem. 

11 STRAUS J. a kol. Kriminalistika, kriminalistická technika: ( pro kurz kriminalistických expertů ).
Praha: Policejní akademie ČR, 2004. s. 158
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5. Zvláštnosti ohledání místa činu a kriminalistické
dokumentace při vyšetřování požárů, výbuchů a havárií

Problematika  vyšetřování  požárů,  výbuchů  a  havárií  je  velmi  různorodá.

Důvodem  je  to,  že  pod  tuto  problematiku  můžeme  zahrnout  řadu  událostí  a  v

kriminalistické  praxi  se  také  objevují  kombinace  těchto  událostí,  jako  je  například

výbuch propanbutanové láhve v domě,  který byl před tím úmyslně zapálen. Složitost

této  problematiky  má  také  za  následek,  že  při  určování  technické  příčiny  požáru,

výbuchu  či  havárie,  je  třeba  využít  odborných  znalostí  expertů  z  oblasti  chemie,

pyrotechniky, elektrotechniky, defektoskopie, metalografie apod. Je tedy zřejmé, že v

kriminalistické praxi při ohledání požárů, výbuchů a havárií vyvstává potřeba určitých

specifických postupů. 

Mezi trestné činy související  z problematikou vyšetřování  požárů,  výbuchů  a

havárií řadíme obecné ohrožení a obecné ohrožení z nadbalosti, v kriminalistické praxi

se však setkáváme i s případy, kdy samotný požár či výbuch má pouze maskovat jiný

trestný čin. Jako příklad uveďme situaci, kdy pachatel vraždy, krádeže, daňového úniku

nebo jiného trestného činu, ve snaze zničit stopy původního deliktu, místo činu podpálí. 

Při  vyšetřování  požárů  musí  jeho subjekt  zohlednit  řadu specifik.  Zakladním

specifikem  při  ohledání  místa  požáru  je  skutečnost,  že  se  požářiště  při  samotném

ohledání místa činu nenachází v původním stavu, což je zapříčiněno uskutečněnými

záchrannými, zabezpečovacími a hasebními pracemi. Za další specifikum při ohledání

místa  požáru  považujeme  fakt,  že  vstup  na  toto  místo  je  zpravidla  umožněn  až  po

několika hodinách,  neboť  teplota  požářiště  musí  klesnout  na přijatelnou teplotu.  Při

nedodržení dostatečné pozornosti při pohybu na požářišti hrozí reálné nebezpečí úrazu.

Před samotným ohledáním se subjekt provádějící ohledání ubezpečí, že jsou spolehlivě

odpojeny zdroje elektické energie, uzavřeny přívody plynu i vody, a že se ve vzduchu

nenacházejí toxické látky. 

K ohledání míst požárů jsou v kriminalistické praxi běžně přizváni specialisté

Hasičského záchranného sboru, jde především o specialisty z oblasti požární chemie a
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elektrotechniky, kteří  spolupracují  s  vedoucím ohledání  a informují  ho o odborných

skutečnostech a poukazují na možné kriminalistické stopy.    

Důležitým  opatřením  při  ohledání  míst  požárů  může  být  využití  speciálně

cvičených psů, tzv. požárních psů. Jejich úkolem je vytipovat možná místa přítomnosti

hořlavých látek, tzv. akcelerantů, které byly použity jako iniciační látka pro založení

požáru  nebo  ovlivnily  průběh  intenzity  požáru.  Z  označených  míst  kriminalistický

technik odebírá vzorky pro zkoumání. 

Při  nálezu mrtvoly na požářišti  se zásadně  postupuje stejně  jako při  ohledání

mrtvoly nalezené v souvislosti s jinou kriminalisticky relevantní událostí. Při pitvě je

třeba určit, zda k úmrtí osoby došlo v souvislosti s požárem. V praxi se setkáváme s

případy, kdy mrtvola nalezená na požářišti zemřela v důsledku násilné trestné činnosti,

a následně způsobený požár měl pouze zahladit stopy trestného činu vraždy. 

Vhodné  je  v  průběhu ohledání  využít  informace  získané  z  výslechů  svědků,

protože  mohou  poskytnout  důležité  poznatky  související  se  vznikem  a  průběhem

požáru.  Jako  příklad  uveďme  výpověď  svědka,  který  vedoucího  výjezdové  skupiny

upozorní na skutečnost, že se na místě požáru nalézaly nebezpečné látky. Při ohledání

průmyslových objektů je vhodné zajistit si stavební dokumentaci, schémata rozmístění

jednotlivých výrobních zařízení, schémata rozvodu elektrické energie apod. 

Dokumentace  místa  požáru  se  provádí  běžným způsobem,  dokumentují  se  i

jednotlivé  nalezené  a  zajištěné  stopy.  Při  zajištění  stop  a  materiálů  určených  k

elektrotechnické expertize je důležité uvést i stav nalezených a zajištěných předmětů z

hlediska  jejich  funkce,  myslí  se  tím  zapnutý,  vypnutý,  návaznost  na  rozvodnou

elektrickou síť apod.. Tyto skutečnosti na místě ohledání zpravidla zjišťuje přivolaný

odborník. 

Svá specifika v rámci dokumentace ohledání místa požáru nalezneme především

ve videodokumentaci, fotografické a topografické dokumentaci. Požářiště  je většinou

téměř černé a tím je ztíženo obrazové zachycení dokumentovaného místa a jeho detailů.

V případě rozsáhlých míst požárů může jako orientační popřípadě přehledná fotografie

sloužit  letecký snímek,  protože mnohdy z pozemního stanoviště  není  možné takový

snímek  pořídit.  Zvláštnosti  topografické  dokumentace  se  především  vyskytují  u

rozsáhlých  míst  požárů,  kde  je  zcela  nepraktické  použití  klasických  způsobů

topografické  dokumentace.  Současná  technika  nám  umožňuje  použití  moderních
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možností  a způsobů,  které jsou vždy vázány na specializovanou výpočetní  techniku.

Příkladem může být využítí systému GPS. 

Ohledání  místa  výbuchu  se  provádí  obdobně  jako  ohledání  místa  požáru.  V

kriminalistické  praxi  se  nejčastěji  setkáváme s  fyzikálními  či  chemickými  výbuchy.

Podstatou fyzikálních výbuchů je destrukce nejrůznějších nádob, kotlů, potrubí apod.,

přičemž k výbuchu dochází destrukcí těchto objektů vnitřním tlakem plynných médií,

která jsou v těchto objektech přítomna.  Podstatou chemických výbuchů  je  chemická

reakce, jejíž prudký, rychlý a energeticky bohatý průběh vede k destrukci nejrůznějších

objektů. V kriminalistické praxi se můžeme setkat s chemickými výbuchy vzniklými při

ininiaci  výbušnin  i  s  chemickými  výbuchy  zapříčiněnými  nežádoucím  průhěhem

chemické  reakce.  Často  tak  bývá  v  různých  chemických  provozech  z  důvodu

nedodržení předepsaného technologického postupu nebo při vzniku závady. 

Významné  místo  při  ohledání  místa  výbuchu  zaujímá  přizvaný  odborník  –

pyrotechnik, který v prvních fázích ohledání může významně  přispět  k určení druhu

výbuchu. I při ohledání místa výbuchu je důležité dodržení obecných zásad ohledání.

Pokud  po  výbuchu  následuje  požár,  uplatní  se  při  ohledání  specifika  uvedená  pro

ohledání  místa  požáru.  Přivolaný  pyrotechnik  nejprve  prohledá  prostor  za  účelem

zjištění, zda se v něm nenachází ještě nějaká nevybuchlá výbušnina, v případě jejího

nalezení  zabrání  dalšímu  výbuchu  a  výbušninu  bezpečným způsobem zlikviduje.  V

další fázi ohledání vyhledává pyrotechnické stopy. Dále pyrotechnik orientačně zjistí, o

jaké množství výbušniny se mohlo jednat, kde byla umístěna, jak byl výbuch iniciován

apod.  Pokud  došlo  k  poranění  nebo  usmrcení  osob  v  souvislosti  s  výbuchem,

spolupracuje pyrotechnik s lékařem při zajišťování pyrotechnických stop z organismu

zraněných nebo usmrcených osob. 

Dokumentace  místa  ohledání  výbuchu  je  obdobná  jako  u  místa  požáru.

Zdůraznit je třeba skutečnost, že musí být dokumentován stav před zajištěním stop pro

elektrotechnická, defektoskopická a metalografická zkoumání. Pro účely dokumentace

výbuchů je vhodné zajistit stavební, technologickou a výrobní dokumentaci a provozní

řády a pokyny. 
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Pro bližší výklad ohledání místa havárie si v první řadě musíme uvést, co pojem

havárie vymezuje. Pod tento pojem můžeme začlenit poruchy ve výrobních provozech,

destrukci staveb, destrukci zdvihacích dopravních zařízení a obdobné události. Ohledání

místa  havárie  se  zpravidla  provádí  s  využitím  výrobní,  technologické  a  stavební

dokumentace,  a  to  za  současného  využití  informací  získaných  od  přítomných

zaměstnanců.  Při  ohledání  poskytnou  cenné  rady  odborníci  z  oblasti  defektoskopie,

metalografie, elektrotechniky, chemie či stavebnictví. Při zajišťování stop se můžeme

setkat s tím, že vyvstane potřeba manipulace s objemnými a těžkými předměty,  což

bývá obtížné. 

Co se týče dokumentace místa havárie platí zde obdobné zásady a specifika jako

pro dokumentaci místa požáru a výbuchu. Kvalitně zpracovaná dokumentace usnadňuje

následný postup objasňování a vyšetřování události. 
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Závěr

Po prostudování řady odborných publikací a po hodinách strávených nad psaním

této diplomové práce musím konstatovat, že problematika ohledání místa činu je velmi

rozsáhlá a ve svých detailech také velmi složitá. 

Podat ucelený a srozumitelný výklad o dané problematice není tak jednoduché,

jak se mi zpočátku zdálo. Přesto doufám, že po přečtení této práce čtenář  ocení její

strukturu.  V  kapitole  první  jsem  se  věnovala  ohledání  jako  kriminalistickotaktické

metodě, tedy blíže jsem vysvětlila pojem, podstatu a význam ohledání, přiblížila jsem

právní úpravu ohledání,  vyjmenovala jsem druhy,  zásady a subjekty ohledání,  a ke

konci  kapitoly jsem se  věnovala  negativním okolnostem ohledání.  V druhé kapitole

jsem se věnovala již samotnému ohledání místa činu. V kapitole třetí jsem se věnovala

taktice a metodice ohledání. V kapitole čtvrté jsem se věnovala základním způsobům

dokumentace. A v poslední páté kapitole jsem se věnovala zvláštnostem ohledání místa

činu a kriminalistické dokumentace při vyšetřování požárů, výbuchů a havárií. 

Závěrem bych chtěla poznamenat, že pro odhalování trestné činnosti je velice

důležité, aby orgány činné v trestním řízení při ohledání místa činu a zajišťování stop či

jiných  věcných  důkazů  na  místě  činu,  postupovaly  nejen  podle  základních  zásad

trestního řízení , ale i podle zásad kriminalistické taktiky a techniky. 
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Examination of scene of crime

When thinking about the topic of my diploma thesis I had quite clear idea that the topic should be
from the area of crown-low or criminology, because both of them are my favourite.

I have chosen the topic “Examination of scene of crime”, because I think that examination of scene of
crime is one of the most important processes within the criminal procedure and only with the correct
and detailed examination the criminal can be convicted for perpetrated crime. The significance of
examination the scene of crime I see in the fact, that it is the only way, how institutions operating in
criminal procedures can get information about the relevant incident directly.

The thesis is composed of five chapters, which enable us step by step understand and learn about the
examination of scene of crime.

The first chapter is an introduction and considers the examination as a criminalistic method. This
chapter is divided into six parts. The first one explains the conception, principle and signification of
examination. Second part is focused on the legal frame of examination. The third part describes types
of examination. The fourth part mentions fundamentals of examination, the fifth shows the subjects of
examination and the sixth part is dealing with the negative circumstances of examination.
The second chapter is called “Examination of scene of crime” and it is divided into four parts. First
explains the term “Scene of crime”, second “Examination” scene of crime. The third part treats of the
preparation of the examination. The fourth part concentrates on the questions of the first intervention
on the scene of crime.

The third chapter separated into five sub chapters is called “The tactics and methodology of
examination of scene of crime”. First one is focused on the tactic of examination scene of crime,
therefore describes the processes of examination in individual phases, beginning by the preliminary
examination, continuing by the detailed and finishing by the final examination. Second part covers
the methodology used during the examination; it explains individual methods used for examination in
more details.

The fourth chapter is called “Documentation for examination scene of crime” and it is divided into
five parts. First one is laying stress on the importance of criminalistic documentation. Second sub
chapter concentrates on the protocol during the examination. In the third, fourth and fifth subchapter
the ways of documentation, such as photographic, topographic and video, are mentioned.
The fifth chapter called “Specialities of examination scene of crime and criminalistic documentation
during investigation of fires, detonations and accidents”.

I have composed the diploma thesis in that way, to be able to represent theoretical as well as practical
part of examination of scene of crime.
The aim of this paper is to offer the compact interpretation about examination and work on the scene
of crime, emphasize its significance such as unrepeatable and irretrievable process and underline its
importance during the crimes investigation.
I have also wanted that everybody who will read my diploma thesis will understand the statutory
requirements that must be respected by the institutions operating in criminal procedures. The results
of examination can have the probative character, only if all operations made are under the law of
criminal procedure.
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Ohledání místa činu
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Vyšetřování


	Uvodni strany
	Diplomova prace ORIGINAL
	Prilohy_sazba
	Anglictina

