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ABSTRAKT 

Cílem této práce je objasnění pojmu pozorování, aplikace pozorování v soukromé detek-

tivní činnosti a zejména právní aspekty této činnosti. Krátce jsou rozebrány i neméně důle-

žité psychologické aspekty detektivního pozorování. V posledních kapitolách jsou uvedeny 

i technické prostředky detektivního pozorování a dokumentace, jako jsou prostředky 

usnadňující vidění a kamery. A na závěr vybavení bezpečné kanceláře detektivní agentury, 

které je nezbytné pro profesionální činnost těchto subjektů.  
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ABSTRACT 

Aim those work is explanation of a term observation, application observation in private 

detective activity and mainly law aspects of this activity. Shortly there are no less impor-

tant psychological aspects of detective observation. In last parts there are facilities of de-

tective observation and documentation, like binoculars and cameras. And in the end I show 

equipment of safe detective office, because it is very important for regular activity of this 

subject. 
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ÚVOD 

Pozorování osob je v poslední době velmi oblíbenou a využívanou službou. Když pomi-

neme zájem o tuto službu v oblasti rodinných vztahů, kdy je narušena vzájemná důvěra a 

jeden z manželů se obrací s podezřením na nevěru, je nutno poznamenat, že stále častěji 

bývá předmětem pozorování potenciální obchodní partner.  

V této práci, která se jmenuje Taktika detektivního pozorování, na začátku uvádím a roze-

bírám právní aspekty činnosti soukromých detektivních služeb, které jsou velmi důležité a 

podstatné a je potřeba je respektovat. Stejně tak i aspekty psychologické, neméně podstat-

né pro tuto činnost.  

Dále pak rozbor detektivního pozorování, rozdělení na dva druhy, a to statické a dynamic-

ké skryté detektivní pozorování.  

Ke konci pak technické prostředky detektivního pozorování a dokumentace a vybavení 

bezpečné kanceláře detektivní agentury. 

Doufám, že tato práce může sloužit jako zdroj informací pro odbornou veřejnost a studen-

ty. 
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1 HISTORIE SOUKROMÝCH DETEKTIVNÍCH SLUŽEB 

Myšlenka odpovědnosti státu za obecnou bezpečnost je známá už z antiky. Předobraz de-

tektivních soukromých služeb a v podstatě i soukromých bezpečnostních služeb je možno 

spatřit už v různých panovnických a šlechtických gardách a špezích a vrchnostenských 

drábech. Tito sloužili pouze pro vlastní potřeby panovníka nebo šlechtice. 

S upevňováním centrální moci panovníka pak docházelo ke splynutí soukromých policej-

ních služeb s policejními službami státními. To se týkalo zejména ozbrojených složek, 

které postupně získaly ryze státní charakter. Takže policie vznikla v podstatě z armády.  

S nástupem kapitalismu dochází postupně k zřizování a fungování soukromých služeb jako 

alternativa zabezpečování úkolů policejního charakteru. 

Konkurenční prostředí současné doby si vynutilo i různé soukromé informační služby, 

které postupně začaly nabývat charakteru soukromých detektivních služeb. 

První soukromé detektivní agentury vznikaly v Československu v období první republiky. 

V Československu stojí za zmínku například Bubníkův detektivní ústav. [1] 
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2 VÝZNAM SLOVA POZOROVÁNÍ 

• Metodický, záměrný specifický proces poznávání předmětu pozorování smyslovým 

vnímáním. 

• Pozorování je jedna z nejstarších metod psychologie a sociologie. 

• Obecná teorie pozorování dosud nebyla vypracována. 

• Z hlediska užití se rozlišují různé druhy pozorování: nás bude nejvíc zajímat pozo-

rování:  

- přímé – jež spočívá na bezprostředním, osobním poznávání objektu 

pozorování, 

- skryté – pozorovatel skrývá svou funkci pozorovatele. [2] 

 

• Pozorování jako duševní činnost, jíž má být něco postřehnuto a zaznamenáno. 

Zpravidla plánované, na změnu objektu zaměřené sledování, jehož cílem je získat 

nové poznatky. 

• Pozorování jako psychologická metoda založená na sledování chování jedince; je 

vždy výběrová (zaměřená na určitou činnost objektu nebo okolnosti) a subjektivní 

(ovlivněná pozorovatelem). [3] 

2.1 Pozorování z psychologického hlediska 

Zvláštním druhem vnímání (vnímání je podrobněji rozebráno v kapitole 4 

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY DETETKIVNÍHO POZOROVÁNÍ) je pozorování. Je to 

záměrné, plánovité vnímání, prováděné za určitým cílem. Pozorování je průzkum, vyšetře-

ní objektu, které se uskutečňuje v procesu vnímání. 

Dobré pozorování předpokládá především jasné vytčení úkolu. Cíl, který je před pozorova-

telem, organizuje jeho pozornost. Dobrý pozorovatel podřídí svou pozornost úkolu, který 

před ním stojí. 

Pozorování má být co možná úplné a podrobné. Úplnost pozorování není však daná množ-

stvím získaných informací. Úplnost pozorování předpokládá dovednost zaznamenat vše 

podstatné z hlediska daného úkolu. V tomtéž smyslu je třeba chápat i podrobnost pozoro-

vání. Dobrý pozorovatel umí zpozorovat právě ty podrobnosti a detaily, které jsou 

z hlediska cíle a úkolu pozorování důležité.  
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Pozorování musí být systematické a plánovité. Zkušení pozorovatelé mají obyčejně obvyk-

lý, dlouhou zkušeností vypracovaný systém pozorování. 

Charakteristickým znakem pozorování je souvislost vnímání s aktivní činností myšlení.  

Jestliže člověk ví, že po ukončeném pozorování musí podat zprávu o všem, co viděl a sly-

šel, úplnost a přesnost jeho pozorování se značně zvětšuje. To lze vysvětlit tím, že se již 

v samém procesu pozorování snažíme slovy upevnit obsah vjemů, když si připravujeme 

zprávu; vyhledat přesné názvy pro předměty, které pozorujeme, popsat jejich specifické 

vlastnosti. A to nás nutí do důsledků nacházet smysl vnímaných fakt, soustředit pozornost 

na všechno podstatné, snažit se o jasnost a přesnost pozorování. Abychom se stali dobrými 

pozorovateli, nestačí ovládat umění úplného a přesného vnímání; musíme ještě dosáhnout 

dovednosti upevnit výsledky vnímání a v nějaké formě podat o nich zprávu. [4], [17], [18] 
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3 PRÁVNÍ ASPEKTY (PRÁVA SUBJEKTU, KTERÝ POZOROVÁNÍ 

PROVÁDÍ, TZN. DETEKTIVNÍ AGENTURA) 

Činnost soukromých detektivních služeb řeší živnostenský zákon. Jedná se o živnost kon-

cesovanou, to znamená živnost (soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jmé-

nem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živ-

nostenským zákonem), která je mezi živnostmi uvedenými v příloze č. 3 živnostenského 

zákona. Oprávnění k provozování koncesované živnosti vzniká až dnem nabytí právní mo-

ci rozhodnutí o udělení koncese. [5] 

3.1 Obsahové náplně živností koncesovaných 

Příloha č. 3 nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotli-

vých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb. a nařízení vlády č. 100/2005 Sb. 

3.1.1 SKUPINA 314: Ostatní 

Obor: Služby soukromých detektivů 

Služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit 

jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním infor-

mací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich 

majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vy-

hledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství. 

Požadovaná odborná, a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2 živnostenského 

zákona: úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání. 

Podmínky, jejichž splnění se vyžaduje podle § 27 odst. 2 živnostenského zákona: bez-

úhonnost všech zaměstnanců (§ 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 

286/1995 Sb., zákona č. 356/1999 Sb. a zákona č. 167/20004 Sb.). 

Orgán státní správy, který se vyjadřuje k žádosti o koncesi: Ministerstvo vnitra (§ 1 

odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb). [6] 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/priloha3.asp
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/priloha3.asp
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx#par6
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3.2 Smluvní vztahy 

Smluvní vztah mezi detektivní agenturou a zákazníkem (zadavatelem) řeší mandátní 

smlouva nebo smlouva příkazní.  

3.2.1 Mandátní smlouva 

Mandátní smlouvu definuje zákon č.513/1991 Sb, obchodní zákoník. Vzor mandátní 

smlouvy viz Příloha 1. 

§ 566 

(1) Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úpla-

tu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo usku-

tečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. 

(2) Je-li zařízení záležitosti předmětem podnikatelské činnosti mandatáře, má se za to, že 

úplata byla smluvena. 

§ 567 

(1) Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí. 

(2) Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů mandanta a 

v souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí znát. Mandatář je povinen oznámit 

mandantovi všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv 

na změnu pokynů mandanta.  

(3) Od pokynů mandanta se může mandatář odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v 

zájmu mandanta a mandatář nemůže včas obdržet jeho souhlas. Ani v těchto případech se 

však mandatář nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandan-

tem. 

§ 568 

(1) Mandatář je povinen zařídit záležitost osobně, jen jestliže to stanoví smlouva. Poruší-li 

tuto povinnost, odpovídá za škodu tím způsobenou mandantovi. 

(2) Mandant je povinen předat včas mandatáři věci a informace, jež jsou nutné k zařízení 

záležitosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat mandatář. 

(3) Vyžaduje-li zařízení záležitosti uskutečnění právních úkonů jménem mandanta, je 

mandant povinen vystavit včas mandatáři písemně potřebnou plnou moc. 
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(4) Není-li plná moc obsažena ve smlouvě, nenahrazuje ji převzetí smluvního závazku 

mandatářem jednat jménem mandanta, a to ani v případě, že osoba, s kterou mandatář jed-

nal, o tomto závazku ví. 

§ 569 

Mandatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandantovi věci, které za něho pře-

vzal při vyřizování záležitosti. 

§ 570 

Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k zařízení záležitosti a na 

věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit 

ani při vynaložení odborné péče. Tyto věci je mandatář povinen dát včas pojistit, jen když 

to stanoví smlouva nebo když jej mandant o to požádá, a to na účet mandanta. 

§ 571 

(1) Není-li výše úplaty ve smlouvě stanovena, je mandant povinen zaplatit mandatáři úpla-

tu, která je obvyklá v době uzavření smlouvy za činnost obdobnou činnosti, kterou manda-

tář uskutečnil při zařízení záležitosti. 

(2) Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, vznikne mandatáři nárok na úplatu, když řádně 

vykoná činnost, ke které byl povinen, a to bez ohledu na to, zda přinesla očekávaný výsle-

dek, či nikoli. Lze-li očekávat, že v souvislosti s vyřizováním záležitosti vzniknou manda-

táři značné náklady, může mandatář požadovat po uzavření smlouvy přiměřenou zálohu. 

§ 572 

Mandant je povinen uhradit mandatáři náklady, které mandatář nutně nebo účelně vynalo-

žil při plnění svého závazku, ledaže z jejich povahy vyplývá, že jsou již zahrnuty v úplatě. 

§ 573 

Mandatář neodpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel smlouvu při zařizování 

záležitosti, ledaže se ve smlouvě zaručil za plnění závazku převzatých jinými osobami v 

souvislosti se zařizováním záležitosti. [7] 

3.2.2 Příkazní smlouva 

Příkazní smlouvu definuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

§ 724 

Příkazní smlouvou se zavazuje příkazník, že pro příkazce obstará nějakou věc nebo vyko-

ná jinou činnost. 
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Povinnosti příkazníka 

§ 725 

Příkazník je povinen jednat při plnění příkazu podle svých schopností a znalostí. Od poky-

nů příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 

nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu. 

§ 726 

Příkazník je povinen provést příkaz osobně. Svěří-li provedení příkazu jinému, odpovídá, 

jako by příkaz prováděl sám; dovolil-li však příkazce, aby si ustanovil zástupce, nebo byl-

li tento nezbytně nutný, odpovídá příkazník pouze za zavinění při volbě zástupce. 

§ 727 

Příkazník je povinen podat příkazci na jeho žádost všechny zprávy o postupu plnění příka-

zu a převést na příkazce všechen užitek z provedeného příkazu; po provedení příkazu před-

loží příkazci vyúčtování. 

Povinnosti příkazce 

§ 728 

Příkazce je povinen, není-li jinak dohodnuto, poskytnout příkazníkovi předem na jeho žá-

dost přiměřené prostředky nezbytné ke splnění příkazu a nahradit příkazníkovi potřebné a 

užitečné náklady vynaložené při provádění příkazu, a to i když se výsledek nedostavil. 

§ 729 

(1) Příkazce je dále povinen nahradit příkazníkovi kromě zaviněné škody i tu škodu, která 

vznikla v souvislosti s výkonem příkazu. 

(2) Utrpí-li příkazník při výkonu příkazu škodu jen náhodou, může se domáhat náhrady 

pouze tehdy, zavázal-li se provést příkaz bezplatně; nedostane však více, než by mu nále-

želo jako obvyklá odměna, kdyby byla sjednána. 

§ 730 

(1) Příkazce je povinen poskytnout příkazníkovi odměnu pouze tehdy, jestliže byla dohod-

nuta nebo je obvyklá, zejména vzhledem k povolání příkazníka. 

(2) Příkazce je povinen poskytovat odměnu, i když výsledek nenastal, ledaže nezdar jed-

nání byl způsoben porušením povinnosti příkazníka. [8] 
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3.3 Činnost soukromých detektivních agentur je ošetřena těmito právy 

3.3.1 Listina základních práv a svobod 

Hlava 2 - Lidská práva a základní svobody/ Oddíl druhý - Politická práva 

Článek17 

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.Každý člověk má právo na in-

formace, na jejich opatřování k ochraně svých práv. Opatřovat takové informace si může 

přímo oprávněná osoba neb využije svého práva dát se při opatřování informací zastupo-

vat. 

Lze to brát například jako opatřování informací o důkazech pro soudní nebo správní řízení, 

které soukromé detektivní kanceláře jako své služby nabízejí. 

Hlava 5 - Právo na soudní a jinou právní ochranu 

Článek 36 

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranné-

ho soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. 

Článek 40 

(3) Obviněný má právo, aby mu byl poskytnut čas a možnost k přípravě obhajoby a aby se 

mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce. Jestliže si obhájce nezvolí, ačkoliv ho podle 

zákona mít musí, bude mu ustanoven soudem. Zákon stanoví, v kterých případech má ob-

viněný právo na bezplatnou pomoc obhájce. [9] 

3.3.2 Občanský zákoník 

§11 (Ochrana osobnosti) - Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména 

života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů 

osobní povahy. [10] 

Jde o právo, kterým se občan může chránit svépomocně nebo ho může přenést na jiného – 

soukromou detektivní agenturu. 

Na to navazuje následující paragraf. 
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§22 (Zastoupení) - (1) Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem. Ze 

zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. [10] 

3.3.3 Občanský soudní řád 

§120 (Důkazní povinnost)  

(1) Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokázání svých tvrzení. Soud rozhoduje, které 

z navrhovaných důkazů provede. 

§125 (Důkazní prostředky) - Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit 

stav věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzic-

kých a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a vý-

slech účastníků. [11]  

3.4 Činnost soukromých detektivních agentur je napadnutelná těmito 

právy, na které by si měly dávat pozor 

3.4.1 Listina základních práv a svobod 

Hlava 2 - Lidská práva a základní svobody/ Oddíl první - Základní lidská práva a svobody 

Článek 7 

(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v přípa-

dech stanovených zákonem. 

Článek 10 

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osob-

ního života. 

(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním 

nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.  

Článek12 

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí. 
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(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvod-

něný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon. 

(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v 

demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv 

a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. 

Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, 

mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné 

správy.  

Článek13 

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již 

uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou 

případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných 

telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. [9] 

Problematiky ochrany osobních údajů se týká i toto nařízení.  

3.4.2 Úřad pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe – č.5/2002  Služby 

soukromých detektivů  

Služby poskytované soukromými detektivy jejich zákazníkům jsou koncesovanou živností, 

jejíž obsahovou náplň stanoví nařízení vlády č. 469/2000 Sb. v příloze 3 takto: 

„Služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit 

jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním infor-

mací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich 

majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vy-

hledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.“ Tyto informace jsou 

osobou poskytující službu (dále jen soukromý detektiv) získávány jak pro fyzické tak pro 

právnické osoby. 

Podmínky pro provozování této koncesované živnosti stanoví zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, v příloze 3. Požadováno je středoškolské vzdělání zakončené 

maturitní zkouškou a bezúhonnost všech zaměstnanců podle § 6 odst. 2 zákona č. 

455/1991 Sb. Orgánem státní správy, který se k žádosti o koncesi vyjadřuje, je Minister-
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stvo vnitra. To při posuzování této žádosti zohledňuje ustanovení § 1 odst. 5 zákona č. 

451/1991 Sb., podle něhož tento zákon stanoví též podmínky spolehlivosti pro možnost 

provozování některých koncesovaných živností. 

Jak vyplývá z obsahové náplně služby soukromých detektivů stanovené citovaným naříze-

ním vlády, dochází v rámci provozování této živnosti k nakládání s osobními údaji, mimo 

jiné zejména při činnosti spočívající v získávání informací týkajících se osobního stavu 

občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů. 

Vztahy mezi soukromým detektivem a klientem se v obecné rovině řídí občanským, re-

spektive obchodním zákoníkem. Na základě smlouvy uzavřené s klientem shromažďuje 

soukromý detektiv podle pokynů klienta informace ke konkrétnímu případu. Soukromému 

detektivovi však předem není znám požadavek klienta, ani to, jaké informace v rámci své 

oprávněné činnosti pro klienta shromáždí. Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, se vztahuje na systematické zpracování osobních údajů, podle ustanovení § 3 

odst. 4 se však nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů, pokud tyto údaje 

nejsou dále zpracovávány. Je nepochybné, že samotná činnost soukromého detektiva musí 

být prováděna systematicky, informace shromažďované ke konkrétnímu případu jsou však 

nahodilé v tom smyslu, že je nelze ze strany soukromého detektiva nijak předem ovlivnit či 

stanovit, jak co do rozsahu, tak co do druhu respektive kvality. Pokud je takto shromáždě-

ný soubor informací předán klientovi, a to i formou písemné zprávy, jsou naplněny pojmo-

vé znaky citovaného ustanovení § 3 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů, podle něhož 

se zákon na takto shromážděné údaje nevztahuje. 

Kdyby však byly jakýmkoliv způsobem propojeny informace týkající se různých klientů či 

různých obchodních případů, jednalo by se již o systematické zpracování osobních údajů, 

jímž by se soukromý detektiv při své činnosti sám podřadil pod režim zákona o ochraně 

osobních údajů. Takto prováděné zpracování by ale bylo již přímým porušením tohoto 

zákona, konkrétně jeho ustanovení § 5 odst. 1 písm. f), g) a h), která správci osobních úda-

jů ukládají povinnost zpracovávat údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromáž-

děny, shromažďovat údaje otevřeně s vyloučením možnosti shromažďovat údaje pod zá-

minkou jiného účelu, a nesdružovat údaje, které byly získány k rozdílným účelům. 

Obdobně by se činnost soukromého detektiva mohla dostat do rozporu se zákonem o 

ochraně osobních údajů i tehdy, kdyby shromaždování osobních údajů překročilo svým 
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rozsahem rámec výše zmíněného nahodilého shromažďování ke konkrétnímu případu. Při 

shromažďování informací dokumentujících chování či jednání sledované osoby mohou být 

někdy shromažďovány i osobní údaje dalších osob, na základě jejich vztahu ke sledované 

osobě. Přitom však nesmí převážit tendence shromažďovat údaje těchto osob bez věcného 

vztahu ke sledovanému případu. Rozhodující pro posouzení, kdy je takto shromážděný 

soubor údajů třeba považovat již za zákonu podléhající systematické zpracování, je povaha 

a rozsah samotného případu. I za těchto okolností by takovéto systematické zpracování 

bylo již přímým porušením zákona, kromě již citovaných ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) a 

g) i porušením ustanovení písm. d) téhož odstavce, protože rozsah takto již systematicky 

shromažďovaných údajů by nebyl nezbytný pro naplnění stanoveného účelu. 

Umožňuje-li to povaha případu, mohou být údaje o těchto dalších osobách před předáním 

informace klientovi vhodným způsobem anonymizovány. 

Porušením zákona by bylo rovněž „preventivní“ shromažďování osobních údajů soukro-

mým detektivem, aniž by pro to měl důvod podložený existencí konkrétního smluvního 

vztahu. Tato možnost je dána zákonem pouze bezpečnostním složkám státu. [12] 

3.4.3 Občanský soudní řád 

§124 (Provádění důkazů) 

Dokazování je třeba provádět tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat mlčenlivost o 

utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem (Zákon č. 412/2005 Sb., o ochra-

ně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) a jiná zákonem stanovená nebo 

státem uznávaná povinnost mlčenlivosti. V těchto případech lze provést výslech jen tehdy, 

jestliže vyslýchaného zprostil povinnosti mlčenlivosti příslušný orgán nebo ten, v jehož 

zájmu má tuto povinnost; přiměřeně to platí i tam, kde se provádí důkaz jinak než výsle-

chem. [11] 

3.4.4 Trestní zákon 

§13 (Nutná obrana) a §14 (Krajní nouze)  

Zde jsou stanoveny podmínky takzvaných  obranných opatření (obranných zákroků) sou-

kromého detektiva při výkonu soukromé detektivní činnosti. Soukromý detektiv stejně 
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jako kterýkoliv jiný občan nesmí jednat v rozporu se zákonem a ochranu a obranu může 

uplatnit jen v souladu s těmito ustanoveními. [13]  

§238 (Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti)  

Kdo neoprávněně vnikne do domu nebo do bytu jiného nebo tam neoprávněně setrvá, bude 

potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, užije-li při činu 

uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li pře-

kážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí. 

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, jestliže užije při činu 

uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a takový čin spáchá se 

zbraní nebo nejméně se dvěma osobami. 

§239 (Porušování tajemství dopravovaných zpráv)  

(1) Kdo úmyslně poruší tajemství 

a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti, při poskytování poštovní služby nebo jiným do-

pravním zařízením, nebo 

b) zprávy podávané telefonem, telegrafem nebo jiným takovým veřejným zařízením, 

bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců. 

(2) Pracovník provozovatele poštovních služeb nebo telekomunikační služby, který 

a) spáchá čin uvedený v odstavci 1, 

b) jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, nebo 

c) pozmění nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou do-

pravním zařízením anebo zprávu podanou telefonicky, telegraficky nebo dopravovanou 

podobným způsobem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem čin-

nosti. 

§240 

(1) Kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný pro-

spěch a prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu nebo telefonního 

hovoru, které nebyly určeny jemu, nebo takového tajemství využije, bude potrestán odně-

tím svobody až na jeden rok. 
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(2) Pracovník poštovní nebo telekomunikační služby, který spáchá čin uvedený v odstav-

ci 1, nebo jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, bude potrestán odnětím svobody až 

na dvě léta nebo zákazem činnosti. [14]  

3.4.5 Právní aspekty skryté kamery (Syndikát novinářů ČR) 

Senátoři souhlasí se skrytou kamerou 

Stálá senátní komise pro sdělovací prostředky projednávala ty pasáže trestního zákona, 

které se týkají médií. Je to především § 159 o použití skrytých nahrávek zvukem i obra-

zem. Jednání se zúčastnili a se svými připomínkami vystoupili Miroslav Jelínek, předseda 

Syndikátu novinářů ČR, Jiří Závozda, šéf zpravodajství TV Prima, Radek John, šéf publi-

cistiky TV Nova, JUDr. Jílek z České televize a Martin Ondráček, šéf zpravodajství TV 

Nova. Po delší diskusi se komise rozhodla doporučit Senátu, aby příslušné pasáže trestního 

zákona nepodpořil. [15] 

S předsedou senátu o skryté kameře 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka reagoval na prohlášení 

Syndikátu novinářů České republiky týkající se trestního zákona přijatého sněmovnou. 

Syndikát v něm vyjádřil nesouhlas se zněním § 159, jímž se kriminalizuje použití utajené-

ho nahrávacího zařízení a skryté kamery, neboť by se tím znemožnilo používat tyto pro-

středky novinářům, odhalujícím trestnou činnost. Protože zákon bude předmětem jednání v 

senátu, pozval dnes Přemysl Sobotka předsedu Syndikátu novinářů ČR Miroslava Jelínka a 

člena Etické komise Adama Černého k výměně názorů na tuto problematiku. Zástupci syn-

dikátu seznámili předsedu senátu s právním rozborem, který si nechal syndikát vypracovat 

a informovali jej o své snaze ovlivnit další jednání během zákonodárného procesu. Předse-

da Senátu vyjádřil porozumění pro snahy syndikátu a uvedl některá doporučení, jakým 

způsobem by se mohl syndikát účastnit například jednání ve výborech. [16] 

V současné době se připravuje právní úprava problematiky skryté kamery a jejího použí-

vání. Dotkne se to zejména detektivního pozorování a dokumentace. Informace získané 

pomocí skryté kamery shromažďuje soukromý detektiv podle pokynů klienta ke konkrét-

nímu případu. Informace jsou však nahodilé v tom smyslu, že je nelze ze strany soukromé-
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ho detektiva nijak předem ovlivnit či stanovit. Takže není porušen §3 odst. 4 zákona o 

ochraně osobních údajů, podle něhož se zákon na takto shromážděné údaje nevztahuje.  
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4 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY DETEKTIVNÍHO POZOROVÁNÍ 

4.1 Základní pojmy 

4.1.1 Vnímání 

Vnímání by se dalo charakterizovat jako smyslový odraz skutečnosti, který působí na naše 

smyslové orgány a zajišťuje orientaci subjektu v okolním prostředí.  

Pojem vnímání lze taky vyložit jako činností smyslů zprostředkovaný proces vytváření 

obrazu objektů či situace, v níž se subjekt nachází. Pojem obraz zde vystupuje v širším, 

nikoli jen optickém smyslu, například také jako sluchový, hmatový obraz a podobně. 

Funkce vnímání pak spočívá v řízení adaptivního chování, to znamená v přizpůsobení se 

dané situaci na základě obrazu, který si o ní subjekt vytváří. Ve vnímání je obrazově repre-

zentováno životní prostředí, v němž se subjekt nachází. [4], [17], [18] 

4.1.2 Pozorování 

viz kapitola 2 VÝZNAM SLOVA POZOROVÁNÍ 

4.2 Aplikace na detektivní pozorování 

Detektivní pozorování je práce velmi náročná na psychiku člověka, tedy soukromého de-

tektiva. Proto by soukromý detektiv (dále jen detektiv) měl být v dobrém psychickém sta-

vu. Měl by mít srovnaný svůj duševní stav, aby dobře porozuměl sám sobě, svým silným i 

slabým stránkám.  

Je prokázáno, že schopnost sebepoznávání výrazně souvisí s dovednostmi zvyšujícími spo-

lehlivost vnímání druhých. Ten, kdo nezná sám sebe, není schopný sdělit své silné a slabé 

stránky, nemá představu o tom, jak působí na druhé a bývá současně náchylnější 

k nesprávnému, povrchnímu vnímání druhých.  

Únava je faktor, který snižuje pracovní schopnost. Detektiv jí může předcházet odpočin-

kem a správnou životosprávou. [1] 

4.2.1 Psychické předpoklady pro výkon detektivní činnosti 

• Přesně a rychle vnímat a zorientovat se v dané situaci, 
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• koncentrace na danou činnost, schopnost soustředit se, 

• orientovat se v dané situaci, přizpůsobit se podmínkám, 

• rychle se rozhodovat, 

• zapamatovat si důležité věci, informace, a potom je i reprodukovat, 

• vyrovnat se s psychickou zátěží. 

Odborné posouzení psychické způsobilosti pro výkon detektivní činnosti je záležitostí psy-

chologů. [1] 

4.2.2 Vnímání a hodnocení situace  

Prožívání a chování člověka v určité situaci je ovlivněno jak jeho psychickou výbavou 

(temperamentem, schopnostmi, charakterovými vlastnostmi), tak situačními vlivy (nároč-

nost, nová situace, apod.). Situace je pro nás jen tak náročná, jak náročnou ji subjektivně 

sami posuzujeme a prožíváme.  

Proces získávání a zpracování informací probíhá v naší psychice v několika na sobě nava-

zujících fázích – vnímání, zapamatování, analýza, hodnocení, rozhodování, jednání.  

V hodnocení situace se odráží bezprostředně vnímané a utříděné jevy, zkušenosti (životní i 

pracovní) a samozřejmě aktuální psychický stav. Součástí hodnocení je vytvoření předsta-

vy o dalším možném průběhu situace. 

Vyvrcholením procesu hodnocení je rozhodnutí. V něm detektiv po zvážení všech okol-

ností stanoví, jak v konkrétní situaci jednat, chovat se, které prostředky použije, jakých 

cílů chce dosáhnout, jaké riziko mu hrozí, a co udělat v případě, nebude-li se situace vyví-

jet podle jeho představ. [1] 

4.2.3 Percepční a interpretační chyby  

Pozorování chování a vnějších projevů je jedním ze základních prostředků, pomocí nichž 

si soukromý detektiv vytváří představu o situaci. Při interpretaci vnějších projevů musí 

detektiv postupovat velmi obezřetně, aby se vyvaroval unáhlených a chybných závěrů o 

zájmovém jedinci. Vnímání druhého člověka je výrazně ovlivněno vztahem k tomuto člo-

věku. [1] 
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4.2.3.1 Nejčastější chyby při vnímání, analýze a interpretaci 

• Neúměrný první dojem. U nám sympatického jedince nevidíme či přehlédneme 

projevy, které by odporovaly naší pozitivní představě. 

• „Haló efekt“ – na základě jednoho znaku, vlastnosti usuzujeme celkový charakter 

člověka. Co nás upoutá, co je na člověku výrazné.  

• Podléhání sociálnímu statusu jedince. 

• Vidění (slyšení) toho, co očekáváme, o čem jsme přesvědčeni, ale často přehléd-

neme to, co je nám nepříjemné, co neočekáváme. 

• Vliv předsudků a zkušeností. 

• Vliv negativních psychických stavů (strach, úzkost, únava). [1] 

• Vzpomínková mezera – určitá okolnost ve vzpomínce chybí, ale pozorovatel (de-

tektiv) si toho není vědom. Anebo si toho vědom je, ale nemůže si na danou okol-

nost rozpomenout, to je takzvaná vzpomínková mezera uvědomovaná.  

• Dále může dojít k neuvědomované vzpomínkové mezeře vyplněné jiným obsahem, 

to je tehdy, když pozorovatel část děje zapomněl a prázdné místo vyplnil neúmysl-

ně smyšlenou informací.  

• Vzpomínky s časovými posunu – pozorovatel reprodukuje vzpomínky, ve kterých 

je sled zážitků převeden do jiného časového sledu než se ve skutečnosti odehrál. 

[19]  

4.2.3.2 Předpokladem snížení chybovosti vnímání 

• Vědět, co chceme registrovat, které projevy a informace. 

• Koncentrovat se na tyto informace. 

• Zpomalit formování prvního dojmu o daném jedinci. 

• Vnímané znaky a informace třídit. 

• Být si vědom chyb, kterých se můžeme při vnímání a interpretaci dopustit. [1] 
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4.2.4 Neverbální komunikace 

Zdrojem psychologicky významných informací k poznávání zájmových jedinců detekti-

vem patří verbální a neverbální komunikace. Z verbální komunikace může detektiv vyčíst 

jak se chce zájmová osoba v dané situaci prosadit. Zda chce spolupracovat nebo chce sou-

peřit. Neverbální komunikace prozradí o zájmové osobě spoustu informací. Řeč těla vy-

světluje, co které gesto, postoj, dotek znamená, ale je důležité vnímat tyto projevy 

v situačním kontextu. K tomu, aby detektiv uměl dobře vybrat a vnímat ty informace o 

zájmové jedinci, které mají potřebnou psychologicky významnou výpovědní hodnotu, je 

třeba značných praktických zkušeností. [1] 

4.2.4.1 Druhy neverbální komunikace 

Posturologie 

Držení těla. Podle „otevřenosti“ či „uzavřenosti“ postoje určujeme, zda chce zájmová oso-

ba komunikovat nebo ne. 

Proxemika 

Tělesná blízkost. Intimní prostor – 15cm-45 cm, osobní prostor – 45cm-120 cm, společen-

ský prostor – 1,2m-3,7 m, veřejný prostor – 3,7 m a více . Při proniknutí osoby do bližšího 

prostoru, vznikají v nás obranné mechanismy, snaha uniknout z této situace.  

Mimika 

Výraz tváře. Odrážejí se v něm hlavně emocionální stavy (radost, úzkost, strach, smutek). 

Gestikulace 

Pohyby rukou. Vypovídají o momentálním psychologickém rozpoložení. 

Vizika 

Kontakty očima.  

Haptika 

Tělesné doteky (podání rukou, poplácávání). Můžou být rituálního charakteru nebo můžou 

vyjadřovat i dosažený stupeň intimity vztahu. [1] 
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5 DETEKTIVNÍ POZOROVÁNÍ 

Metoda soukromého detektivního pozorování je velmi významnou a účinnou metodou 

soukromé detektivní činnost v rámci poskytování soukromých detektivních služeb. Jedná 

se o kontrolu zájmového objektu pozorováním (vizuálně). Zájmovým objektem může být: 

• osoba nebo skupina osob, 

• prostor, neživé objekty, 

• probíhající skutkový děj. [1] 

5.1 Cíle detektivního pozorování 

• Zmapování denního režimu, pohybu osoby, 

• zjištění významných informací o činnosti a chování zájmového objektu (zájmo-

vé osoby), 

• zjištění stykové báze (styky, kontakty zájmové osoby), 

• zjištění a zadokumentování specifických okolností podle objednávky zákazní-

ka. [1] 

5.2 Účel detektivního pozorování 

• Získat přehled o celkové činnosti zájmové osoby obecně v určitém časovém úseku, 

• získat přehled, potvrdit nebo vyvrátit předpoklady u zájmové osoby o kontaktech, 

se kterými se zájmová osoba stýká, 

• zjistit, vyvrátit či potvrdit návštěvy zájmové osoby v určitém časovém úseku 

v určitých místech, 

• zjistit, potvrdit či vyvrátit informace o předávání (přebírání) určitých předmětů, vě-

cí, popřípadě jejich ukrývání, včetně míst úkrytu, či jejich vyjímání z úkrytu, 

• zjistit, potvrdit či vyvrátit předpoklady o používání určitých motorových vozidel 

zájmovou osobou a místa jejich parkování, 

• popřípadě zjistit, potvrdit či vyvrátit další informace o zájmové osobě, 

• získat takové informace, aby se z nich daly abstrahovat nové. [1] 
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5.3 Fáze detektivního pozorování 

• Příprava soukromého detektivního pozorování, 

• vlastní realizace (průběh) vizuální kontroly, 

• shromáždění a třídění poznatků z vizuální kontroly, 

• doplnění neúplných informací informacemi z evidencí a registrací, 

• analýza (interpretace) informací a jejich využití v rámci dalších informací získa-

ných pomocí dalších metod soukromé detektivní činnosti. [1] 

5.4 Detektivní pozorování při ochraně osob 

V případě detektivního pozorování k ochraně osoby musí soukromý detektiv zaměřit po-

zornost nejen na zájmovou osobu (osobu chráněnou nebo osobu, od níž je předpoklad na-

padení), ale i na ostatní osoby pohybující se v daném prostředí. 

5.4.1 Detektivní pozorování v těchto případech může být zaměřeno: 

• na chráněnou osobu, 

• na osobu nebo osoby, od nichž hrozí napadení, 

• na určité místo (místa), kde je předpoklad, že k napadení dojde nebo by mohlo do-

jít. [1] 

5.4.2 Předpoklady a struktura pozorování zájmové osoby 

5.4.2.1 Předpoklady 

• Dobrá připravenost pracovníků soukromé detektivní agentury na provádění pozo-

rování, 

• existence základních údajů o zájmové osobě a jejich znalost pracovníky provádějí-

cími pozorování, 

• správné předání a převzetí zájmové osoby k detektivnímu pozorování, 

• správný výběr místa a času předání (převzetí) zájmové osoby k detektivnímu pozo-

rování. 
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Je v zájmu zákazníka, aby poskytl o zájmové osobě určité základní údaje, aby tyto úda-

je byly pravdivé a ověřené (tam, kde jde pouze o předpoklady, je třeba, aby to bylo tak-

to definováno), na jejichž základě je pak zvolen způsob (taktika) provádění detektivní-

ho pozorování. [1] 

5.4.2.2 Struktura 

Zejména u vizuální kontroly se začíná s detektivním pozorováním zpravidla již v časných 

ranních hodinách, aby byla zájmová osoba zachycena při odchodu z bydliště. Jestliže má 

zájmová osoba více bydlišť či bydliště více vchodů, pozorují se zpravidla všechny. 

Při vstupu zájmové osoby do jakéhokoliv objektu (zaměstnání) je třeba okamžitě zjistit a 

prověřit a také obsadit všechny možné trasy odchodu (což je značně náročné na počet pra-

covníků provádějících pozorování). 

Při přerušení pozorování při pobytu zájmové osoby v objektu jejího zaměstnání je nutno 

počítat s možností předčasných odchodů, odchodů na oběd, apod. Při odchodu zájmové 

osoby ze zaměstnání je třeba věnovat pozornost místům, která zájmová osoba navštěvuje. 

Maximální pozornost musí být věnována podchycení stykové báze, je vhodné v řadě pří-

padů přenést pozorování právě na styky zájmové osoby, je to však velice náročné na počet 

pracovníků provádějících pozorování. Zájmové styky se pokud možno dokumentují. Je 

třeba odlišit náhodné styky. 

Po návratu zájmové osoby do bydliště v noční době nekončit ihned pozorování, neboť zá-

jmová osoba může ještě po určité době odejít. Při poznatcích o možnostech opuštění byd-

liště zájmovou osobou v noční době se pozorování provádí nepřetržitě. 

 

Detektivní pozorování zájmové osoby může probíhat jako vizuální kontrola pouze zájmové 

osoby s pouhým zjištěním jejích styků. 

Pozoruje se jen jedna zájmová osoba, ne více osob, které jsou ve vzájemném kontaktu. 

Protože pozorováním více osob ve vzájemném kontaktu lze zapříčinit dekonspiraci sledo-

vání. Zájmové osoby si můžou mezi sebou říct, že je někdo pozoruje. Když si to všimne 

jedna osoba, můžou si tento podnět všimnout a uvědomit i ostatní osoby.  

Na pozorování styku zájmové osoby, který má být vizuálně kontrolován, je třeba mít 

k dispozici minimálně dvojici pracovníků, a to pouze při krátkodobém zajištění vizuální 
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kontroly (zpravidla jen zajištění podkladů pro ustanovení osoby bez zjišťování dalších in-

formací). S tím je třeba předem kalkulovat a je třeba s tímto předem zákazníka seznámit, 

neboť jde o faktor významně determinující finanční náklady a tedy i cenu poskytnutých 

služeb. [1] 
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6 DRUHY DETEKTIVNÍHO POZOROVÁNÍ 

6.1 Skryté detektivní pozorování  

Za skrytou vizuální kontrolu považujeme všechny případy, kdy má pozorování utajovaný 

charakter. Jde ze strany soukromého detektiva o utajování skutečnosti vizuální kontroly jak 

před zájmovým objektem, tak před prostředím, v němž se zájmový objekt (osoba, vozidlo, 

náklad) pohybuje. [1] 

6.1.1 Statické skryté pozorování se provádí: 

a) z pevných opěrných bodů 

• používá se v případech, kdy je předpoklad, že zájmový objekt (zpravidla zájmová 

osoba) setrvá v některých místech delší dobu, 

• používá se rovněž u případů skrytého dokumentování technickými dokumentační-

mi prostředky (videokamera, fotoaparát), kdy je předem známo, že by osoba měla 

vykonávat nějakou činnost, nebo je předpoklad napadení objektu (například kami-

onu) dosud neznámými osobami, 

• jako opěrný bod se používá zpravidla budova nebo její část či jiný stálý a pevný 

objekt úkrytu v terénu, 

b) z mobilních opěrných bodů 

• jako mobilní opěrný bod se používají zamaskovaná osobní či nákladní vozidla (za-

maskováním je myšleno to, že do vozidla není vidět), maringotky, obytné přívěsy 

apod. [1] 

6.1.2 Dynamické skryté detektivní pozorování 

Stejně jako u předchozí vizuální kontroly je charakteristický utajený způsob provádění 

pozorování. Tuto formu pozorování je možno rozdělit na: 

a) pěší 

b) vozovou 

c) kombinovanou pěší a vozovou, která je nejčastější 

Všechny tři uvedené formy dynamické skryté vizuální kontroly lez provádět: 
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• jako přímé pozorování, kdy jde o pohyb soukromého detektiva za objektem 

pozorování (zpravidla zájmovou osobou), 

• jako vstřícné pozorování, kdy soukromý detektiv postupuje před objektem 

pozorování, 

• jako trasové pozorování, kdy probíhá vizuální kontrola průjezdu či průcho-

du zájmového objektu soukromým detektivem v určitých vytipovaných 

kontrolních bodech, 

• tyto způsoby přístupu k vizuální kontrole lze kombinovat, čímž se zvyšuje 

účinnost pozorování, ale klade to vyšší nároky na počet pracovníků prová-

dějících pozorování. [1] 

6.2 Otevřené detektivní pozorování 

Někde se uvádí i otevřené detektivní pozorování (konkrétně v publikaci [1]), ale 

v soukromých detektivních agenturách se rozhodně nepoužívá. Protože toto pozorování 

sloužilo hlavně v minulosti k provokaci jednání zájmové osoby. Z tohoto důvodu je 

v komerční sféře nevhodné. Otevřené pozorování způsobí, že nelze mapovat celodenní 

režim zájmové osoby. Nepřinese nám to žádné výsledky, protože zájmová osoba může 

detektiva provádějícího otevřené pozorování identifikovat a nebude se chovat přirozeně a 

tím pádem nezískáme informace, které potřebujeme. 

Toto je, nebo byla, metoda policie a ne metoda soukromé detektivní agentury. 
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7 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY DETEKTIVNÍHO POZOROVÁNÍ A 

DOKUMENTACE 

K nejčastějším prostředkům užívaným při detektivním pozorování a dokumentování patří 

zejména: 

a) vozidla (Mělo by se jednat o nenápadné vozidlo, které nebude zbytečně poutat po-

zornost, například Škoda Fabia, ale vozidlo by mělo být zároveň i dostatečně rych-

lé.) 

b) mobilní úkryty – maskovaná vozidla: 

• maringotky 

• obytné přívěsy 

c) prostředky usnadňující vidění: 

• dalekohledy 

• přístroje pro noční vidění 

d) prostředky používané pro dokumentování: 

• fotoaparáty (otevřené, kamuflované) 

• videokamery a digitální kamery (otevřené, kamuflované, s infraosvětlením) 

• magnetofony, diktafony (otevřené, kamuflované) 

e) prostředky používané pro komunikaci: 

• vysílačky 

• mobilní telefony [1] 

 

Dále budou podrobněji uvedeny jen některé z těchto prostředků, vzhledem k rozsáhlosti 

dané problematiky. 
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8 PROSTŘEDKY USNADŇUJÍCÍ VIDĚNÍ 

Při použití prostředků usnadňujících vidění je důležité dodržovat dostatečnou vzdálenost 

pozorovatele od zájmového objektu. A přibližovat detaily důležité k identifikaci zájmové-

ho objektu (osoby) za příznivých světelných podmínek. 

8.1.1 Dalekohledy 

Existuje mnoho optických pomůcek, které lidskému oku pomáhají blíže spatřit vzdálený 

předmět. Ne každý tip dalekohledu je však vhodný právě pro činnost, kterou chceme pro-

vozovat.  

Každý dalekohled má označení dvěma čísly, například 10x50. První číslo označuje zvetše-

ní, druhé číslo průměr čoček objektivu v milimetrech. 

7x35  

Standardní, univerzální dalekohled pro cesty, lov a sporty. 

7x50 

Pro pozorování při slabém světle. Jasnější pozorování v noci a při zatažené obloze. 

10x50 

Výkonnější dalekohledy, přiblíží cíl až 10x. Ostré a jasné pozorování ve velké dálce. [20] 

8.1.1.1 Typy dalekohledů 

Přibližovací (zoom) 

Pozorování v dálce, pozorování nablízko. Najdeme v dálce objekt, a pak přestavením páč-

ky dalekohled přiblížíme pro jeho podrobnou prohlídku. Proměnlivé zvětšení nám umožní 

přelétnout zdaleka do blízkého okoli. 

Bionukleární 

Nejnovější praktická konstrukce odstraňuje velkou hmotnost standardního triedru s mini-

mální ztrátou jasnosti a světelnosti. Tvar H těchto dalekohledů se snadno drží a udrží 

v klidu.  

Kompaktní bionukleární  

Malý rozměr, vysoký výkon. Jsou dostatečně malé, ale taky dostatečně výkonné. [20]  
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Tento typ dalekohledu je nejvhodnější pro detektivní pozorování, protože je malý a nená-

padný. 

8.1.2 Noktovizory (přístroje pro noční vidění) 

8.1.2.1 Princip noktovizoru 

Noktovizor je přístroj pro noční vidění, je vybaven elektrooptickým měničem. Je to zaříze-

ní, které pracuje na principu přímého zesílení zbytkového světla noční oblohy. Nepatrné 

množství světla, které dopadá na objektiv přístroje, změní v elektrický signál, ten zesílí a 

opět převede na optický signál, který promítne na matnici (obrazovku) přístroje. (nejlepší 

klasické dalekohledy umí zesílit zbytkové světlo až 40x, noktovizor to umí až 35 000x). 

Pokud žádné zbytkové světlo není, nebo je ho příliš málo, pomůže infračervené přisvícení - 

infračervený vyzařovač je součástí přístroje. [21] 

8.1.2.2 Generace noktovizorů 

Podle typu použitého zesilovače jasu se dělí na noktovizory 0. ,1., 2., 2+., SuperGen a 3. 

generace. Od druhé generace výše ke své činnosti nevyžadují pomocný zdroj světla.  

Noktovizory 0. generace vyžadovaly použití přídavného aktivního infračerveného zdroje 

vyzařování. Pomocný zdroj osvětlení je ale lehce zjistitelný a pozorovatele prozrazuje. 

Dnes se již téměř nepoužívají. 

Noktovizory 1. generace ke své činnosti sice nevyžadují pomocný zdroj infračerveného 

světla, ale pro lepší výsledky pozorování jej používají. Jejich nevýhodami jsou značné ge-

ometrické zkreslení a relativně krátká doba technické životnosti, omezená jen na stovky 

provozních hodin. Zato jejich provoz byl prakticky nezjistitelný.  

Noktovizory 2. generace využívají novou technologii mikrokanálkového zesilovače. Jsou 

podstatně citlivější, než noktovizory předchozí generace a ke své činnosti již nevyžadují 

žádné viditelné světlo. Vyznačují se mimořádně dobrou geometrickou přesností. Jejich 

technická životnost byla prodloužena až na 4000 provozních hodin.  

Noktovizory 2+. generace jsou prostředky, které s můžou rychle přizpůsobovat změnám 

intenzity osvětlení. 
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Noktovizory generace SuperGen je označení pro přechodovou technologii mezi 2+. a 3. 

generací. Využívají dále zdokonalené funkce pro zajištění ochrany nejen zesilovače při-

způsobení změnám intenzity osvětlení. Jejich schopnosti téměř dosahují kvality noktovizo-

rů 3. generace. 

Noktovizory 3. generace jsou dnes nejrozšířenější pro svou vysokou geometrickou přes-

nost, rozlišovací schopnost a přizpůsobivost prostředí. Technická životnost zvýšena až na 

10 000 provozních hodin. [21] 

8.1.2.3 Výběr určitého typu noktovizoru 

Při výběru konstrukčního provedení, generace a konkrétního typu noktovizoru je nutné 

vycházet zejména z jeho předpokládaného použití a z úkolů, které má plnit. Jestliže má být 

noktovizor používán většinou v prostorech s průměrnou až vyšší intenzitou osvětlení (např. 

ve městech a v jeho okolí, kde se aspoň zčásti uplatňuje pouliční osvětlení), je výhodnější 

použít noktovizor 2. (2+., případně SuperGen) generace. Přístroj 3. generace by byl 

v těchto světelných podmínkách nadměrně zahlcen a výstupní obraz by měl vysoký jas a 

malý kontrast. [21] 

Plně jim dnes konkurují CCD kamery s vysokou citlivostí.  

 

Obr. 1 Noktovizor 
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9 KAMERY 

Kamery se při detektivním pozorování používají nejčastěji. Můžou sloužit zároveň i pro 

záznam zvuku. Můžou nahradit i fotoaparát a diktafon. Fotografie nemá moc velkou vypo-

vídací schopnost, protože za chytí jen jeden okamžik a musíme udělat několik fotografií za 

sebou, abychom zachytili celou situaci. Na zachycení celé situace bez přerušení je mno-

hem vhodnější použití kamery. Zachycuje se celkový (situační) záběr, polodetail a detail 

situace, který musí být vhodně nasvícen. Lze je použít přes den i v noci. Můžeme je rozdě-

lit na barevné a černobílé. 

9.1 CCD technologie 

CCD je elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace. Uplatnění má 

například ve videokamerách, digitálních fotoaparátech, faxech, scannerech, čtečkách 

čárových kódů, ale i řadě vědeckých přístrojů, jakými jsou například astronomické 

dalekohledy (včetně například Hubbleova teleskopu). 

CCD využívá podobně jako všechny ostatní světlocitlivé součástky fyzikálního jevu zná-

mého jako fotoefekt. Tento jev spočívá v tom, že částice světla foton při nárazu do atomu 

dokáže přemístit některý z jeho elektronů ze základního do takzvaného excitovaného sta-

vu. 

Zkratka CCD pochází z anglického Charge-Coupled Device, což v překladu znamená zaří-

zení s vázanými náboji. [22] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Videokamera&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD_fotoapar%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fax
http://cs.wikipedia.org/wiki/Scanner
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8C%C3%A1rov%C3%BD_k%C3%B3d&action=edit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalekohled
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hubble%C5%AFv_teleskop
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotoefekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Foton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Atom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektron
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Excitovan%C3%BD_stav&action=edit
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Excitovan%C3%BD_stav&action=edit
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Obr. 2 CCD v kameře 

9.2 Citlivost CCD kamer 

Mezi základní vlastnosti CCD snímače patří jeho citlivost. Udává se zpravidla jako tak-

zvaná ISO citlivost, což je veličina používaná v klasické fotografii pro citlivost filmového 

materiálu. Digitální fotoaparáty jsou většinou vybaveny přepínačem citlivost, který fungu-

je jako zesilovač obrazového signálu s přepínatelným zesílením. Vzhledem k tomu, že hla-

dina šumu je u CCD prvků konstantní, zvýšením citlivosti zesílením se zvyšuje mimo uži-

tečného obrazového signálu i šum. 

V technických specifikacích kamer je uvedeno minimální osvětlení v luxech (lx). Při této 

hodnotě intenzity osvětlení je na výstupu kamery signál o amplitudě rovné 50% jmenovité 

hodnoty. Toto osvětlení odpovídá hodnotě intenzity světla odraženého od snímaného objek-

tu, měřeného na objektivu kamery. 

Při nasazení kamer ve venkovním prostředí jsou požadavky na citlivost podstatným kritériem 

volby typu kamery a připojeného objektivu především v případech použití za nízké úrovně 

osvětlení snímané scény. 

Specifickým problémem je nasazení kamer pro noční snímání spolu s infrareflektory. 

V běžných technických popisech kamer není údaj o citlivosti v infračerveném spektru 

uváděn. Neexistuje žádný technický předpis či norma, které by uváděly konkrétní kritérium 

pro přímé srovnání citlivosti kamer v infračerveném spektru. Jedinou možností je tedy praktic-

ky ověřit společný provoz dané kamery a daného infrareflektoru dříve, než soupravu do systé-

mu navrhneme a instalujeme. Důležitá je zde i volba správného objektivu. [23] 

9.3 Rozlišovací schopnosti CCD kamer 

Rozlišení se udává v megapixelech (Mpx, milionech obrazových bodů). Běžné CCD 

snímače dnešních digitálních fotoaparátů a kamer mají rozlišení od 1 do 8 Mpx.  

Rozlišovací schopnost je hranice ostrosti snímané scény. Přitom je nutné vzít v úva-

hu, kolik řádků je v horizontálním směru kamera schopna ještě sejmout. Rozlišo-



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 40 

 

vací schopnost je závislá na počtu aktivních obrázkových bodů snímacího čipu CCD 

(pixel), méně závislá na jeho formátu. 

Udává se v počtu televizních řádek nebo alternativně v počtech obrazových prvků 

(pixelech) snímacího prvku. Technicko-ekonomická hranice se posunula pro oblast 

běžných aplikací na 570 řádků u černobílé a 480 řádků u barevné kamery. Tech-

nicky je zde ještě rezerva až do teoreticky maximální rozlišovací schopnosti dané 

normou, a to je 767 řádků. [23] 

9.4 Důležité kritéria pro výběr kamery 

Citlivost kamery a světelnost objektivu, běžná a předpokládaná nejnepříznivější úroveň 

osvětlení, typ světla včetně infračervené složky infračerveného spektra atd. 

Ohnisková vzdálenost objektivu ve vztahu k velikosti snímacího prvku v kameře, s cílem 

dosáhnout požadovaného zorného pole. 

Rozlišovací schopnost kamery a objektivu s ohledem na rozlišení potřebných detailů tak, 

aby byly v zorném poli podchyceny nezbytné informace. 

Spojení kamery a objektivu tak, aby byla zajištěna správná funkce v předpokládané nomi-

nální a maximální hodnotě osvětlení. 

Plocha obrazu vytvořeného objektivem by měla být stejná nebo větší než je efektivní úhlo-

příčka snímacího prvku v kameře. 

Vyvážení bílé u barevných kamer. 

Dlouhý expoziční čas ve vztahu k pohybujícím se objektům. 

Spektrální citlivost ve vztahu k typu osvětlení. 

Zajištění zálohovaného napájení. [23] 



UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 41 

 

10 VYBAVENÍ BEZPEČNÉ KANCELÁŘE DETEKTIVNÍ 

AGENTURY  

Každý subjekt, působící v oblasti bezpečnosti, tzn. i detektivní agentura, musí zajistit, aby 

veškeré informace získané od klienta v oblasti zabezpečení jeho majetku, osob, dat a in-

formací zůstaly bezpečně v jejich držení.  

Detektivní kancelář působí ve velice diskrétní oblasti, dostává k dispozici  neveřejné in-

formace o problémech v činnosti klienta, včetně podezřelých osob, o případné nevěře, 

apod.  

Zároveň při realizaci zakázky  detektivní agentura zajišťuje pro klienta informace, které 

jeho podezření potvrzují nebo vyvracejí, případně pro něj zajišťují veřejné i neveřejné in-

formace o jeho konkurentech, atd. Proto by měla zejména detektivní agentura zajistit jed-

nak bezpečné uložení získaných informací a zpráv a také by měla zajistit, aby informace, 

které získá od klienta v ústní podobě nebo mu je v této podobě předává, zůstaly naprosto 

diskrétní.  

Z hlediska preventivních opatření by se měly v jednacích prostorách provádět namátkové 

prohlídky proti odposlechu (v pravidelných intervalech, ale také náhodně před důležitým 

jednáním).  

V těchto prostorách by měly být také nainstalovány technické prostředky, které zamezují 

nebo ztěžují provádění odposlechu – paměťový rádiový analyzátor a šumový generátor, 

pro ochranu proti nežádoucímu provozu GSM telefonů by měl být v provozu identifikátor 

jejich provozu. [24] 

Veškeré písemné dokumenty by měly být uloženy v trezorech a informace v datové podo-

bě by měly být šifrovány.  

Písemné dokumenty, které se nearchivují a jsou nepotřebné by se měly skartovat.  

Pro objektivní výsledky sledování je důležité oddělit příjem zakázky od výkonu zakázky. 

Zejména kvůli tomu, aby vykonávající osoba konala objektivně, bez jakéhokoliv zaujetí či 

jiného subjektivního pohledu. A další důvod je, že diskrétní informace, které klient sdělí 

příjemci zakázky, by se neměli rozšiřovat dál. Vykonávající osoba dostane jen ty nejdůle-

žitější informace, které k výkonu zakázky potřebuje. Tímto je do jisté míry zajištěna důvě-

ryhodnost a diskrétnost detektivní agentury.  
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ZÁVĚR 

Pro provozování detektivního pozorování jsou nejdůležitější právní a psychologické aspek-

ty této činnosti. Je důležité neporušovat zákon a nejednat při této činnosti protiprávně. Ně-

které zákony ošetřují činnost soukromého detektiva (i soukromé detektivní agentury), jako 

například Listina základních práv a svobod, Hlava 2, Článek 17 - Právo na informace je 

zaručeno. Ale na druhou stranu si soukromý detektiv musí dávat pozor na některé zákony, 

které by mohl svou činností porušit, jako například Trestní zákon - § 239 Porušování ta-

jemství dopravovaných zpráv. 

Detektiv by měl být i ve velmi dobré psychické kondici, aby pozorování přineslo důležité a 

pravdivé informace. Tohoto lze docílit i oddělením příjmu zakázky od jejího výkonu. Eli-

minuje se tím subjektivní náhled pozorovatele na danou situaci, který by nepřinesl důležité 

a pravdivé informace, které jsou důležité.  

Vztah mezi soukromou detektivní agenturou a zákazníkem (zadavatelem zakázky) je ošet-

řen mandátní smlouvou.  

Při samotném provádění detektivního pozorování a získávání informací o pozorovaném 

subjektu (osobě) je jedním z nejdůležitějších kroků správné předání a převzetí zájmového 

subjektu (osoby) k detektivnímu pozorování.  

Doufám, že tato práce poskytne zájemcům, studentům či odborné veřejnosti užitečné in-

formace, které se týkají problematiky činnosti soukromých detektivů (soukromých detek-

tivních agentur). 
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