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ÚVOD  

Cílem bakalářské práce je objasnit obor soukromé detektivní činnosti, který  

je v dnešní době stále důleţitějším prvkem společnosti. Detektivní sluţby u nás nemají 

takovou tradici a nejsou tak běţné jako například v USA, nicméně se tento obor u nás 

rychle rozvíjí. 

Většina společnosti stále ţije v přesvědčení, ţe detektivní agentury odhalují jen 

nevěry partnerů. To je však pouze malý zlomek jejich činnosti. V současné době  

je hlavním předmětem činnosti detektivních agentur komerční zpravodajství, které 

zahrnuje například ochranu dat a informací před konkurencí, prověření budoucích 

obchodních partnerů, či zaměstnanců apod.  

V teoretické části své bakalářské práce uvádím platnou právní úpravu vztahující  

se k problematice soukromých detektivních sluţeb. Dále si v této kapitole přiblíţíme  

i moţná rizika protiprávního jednání při práci soukromého detektiva. Následující kapitola 

teoretické části poukazuje na komplexnost soukromých detektivních sluţeb, potřebnou 

odbornou způsobilost soukromých detektivů v České republice, vyuţití nepřeberných 

metod soukromých detektivů a jejich operativních činností. V poslední teoretické kapitole 

se budu věnovat spolupráci České republiky v rámci zemí Visegrádské čtyřky. Přiblíţím 

problematiku zákonů vztahující se k soukromým detektivním sluţbám, odborné 

způsobilosti a dalších podmínek pro provozování detektivní činnosti zemí Visegrádské 

skupiny. 

V druhé, praktické části mé bakalářské práce se věnuji sociologickému výzkumu, 

tzn. dotazníkovému šetření kvantitativní explorativní metodou. Cílem tohoto šetření  

je potvrdit, či vyvrátit hypotézy týkající se zájmu o soukromé detektivní sluţby 

v Ostravském regionu. V této kapitole si stanovuji hypotézy související s činností 

soukromých detektivních sluţeb a po vyhodnocení dat z dotazníku tyto hypotézy ověřuji.  
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1 REŠERŠE LITERATURY 

Pro pochopení problematiky detektivní činnosti, soukromých detektivních sluţeb  

a pro vypracování této bakalářské práce jsem pouţil především níţe uvedené odborné 

publikace.  

KAMENÍK, Jiří a František BRABEC. Komerční bezpečnost: soukromá 

bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. Praha: ASPI, 

a.s. Praha 2007. ISBN 978-80-7357-309-6. 

Publikace se zaměřuje zejména na soukromou bezpečnostní činnost detektivních 

sluţeb. Uvádí zde právní normy, formy, metody postupů soukromých detektivních 

kanceláří a vybrané prostředky soukromých detektivních sluţeb. Objasňuje pojmy jako  

je komerční bezpečnost a poukazuje na její důleţitost. 

BRABEC, František. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public History, 

2001. ISBN 80-86445-04-6. 

Kniha obsahující teoretický základ o všech soukromých bezpečnostních sloţkách  

a popisující nezbytné právní předpisy ovlivňující soukromou bezpečnostní činnost. 

Poskytuje základní přehled o bezpečnosti pro firmu, tak i pro fyzické osoby. 

MACEK, P. Privátní bezpečnostní sluţby. Praha: Police History Praha, 2005, ISBN 

80-86477-23-1 

Tato literatura se zabývá soukromými bezpečnostními sluţbami a obsahuje 

teoretický základ k pochopení problematiky privátních bezpečnostních sluţeb. 

THOMPSON, L. Manuál Bodyguarda. Profesionální techniky ochrany osob, Frýdek 

Místek: Alpress FM, 2005, ISBN 80-7362-078-2 

Tato publikace obsahem pokrývá vyuţití důleţitých technik a metod pro ochranu 

osob. Zabývá se také její koordinací a vzájemnou součinností bezpečnostních sluţeb při 

jejím zajišťování. 
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2 PRÁVNÍ ASPEKTY DETEKTIVNÍ ČINNOSTI 

Jiţ roku 1991 byl podán první návrh na komplexní právní úpravu soukromých 

bezpečnostních sluţeb (dále jen SBS). Tento návrh však neprošel a úspěšné nebyly  

ani další návrhy. Z toho důvodu Česká republika nedisponuje ţádným komplexním 

zákonem, nebo jinou právní normou o SBS, která by upřesňovala činnost, oprávnění, 

pravomoci SBS a soukromých detektivních sluţeb. Detektivní činnost se tedy můţe 

vykonávat pouze v rámci platných právních norem České republiky. Nejdůleţitější zákony 

jsou uvedeny v rámci jednotlivých podkapitol. 

Na základě skutečnosti, ţe soukromé detektivní sluţby nedisponují ţádným 

zvláštním právním předpisem, mají soukromí detektivové stejná práva a povinnosti jako 

kaţdý občan ČR. Mohou tak omezovat práva a svobody občanů jen v případě, pokud je to 

v mezích zákona, jeţ jsou v této kapitole uvedeny níţe. 

Soukromá bezpečnostní činnost je zaloţena na svěření práv občanů do rukou SBS, 

nebo soukromých detektivních sluţeb, které jednají v zájmu svého klienta. [1]  

2.1 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

Zákon číslo 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších změn  

a doplnění, společně se zákonem číslo 1/1993 Sb. a Ústava České republiky ve znění 

pozdějších změn a doplnění, jsou dvě nejvyšší právní normy, od nichţ se odvíjí další 

zákony České republiky. Článek 17 listiny základních práv a svobod občanům zaručuje 

právo na informace. Tento článek je stěţejní pro činnost soukromých detektivních sluţeb. 

Získávat informace pro ochranu svých práv a zájmů mohou přímo fyzické osoby, nebo toto 

právo delegovat na jinou fyzickou či právnickou osobou. Zároveň však listina základních 

práv a svobod omezuje činnost soukromých detektivních sluţeb zejména článkem číslo 7  

o nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, dále pak článkem číslo 10 o zachování lidské 

důstojnosti, dobré pověsti a zaručuje ochranu před neoprávněným shromaţďováním  

a zveřejňováním údajů o své osobě. Článek číslo 12 pojednává o neoprávněném vstupu  

a nedotknutelnosti obydlí. Tato právní úprava vymezuje svými ustanoveními náplň 

soukromé detektivní činnosti. Soukromý detektiv tedy musí stále ctít toto zákonné 

ohraničení a musí mu přizpůsobovat veškerou svou činnost. [21] 
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2.2 ZÁKON O ŢIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ 

Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání ve znění pozdějších změn  

a doplnění, upravuje základní podmínky ţivnostenského podnikání soukromých 

bezpečnostních sluţeb. „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených 

tímto zákonem.“
1
 

Sluţby soukromých detektivů jako koncesovaná ţivnost jsou uvedeny v samostatné 

příloze číslo 3 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání ve znění pozdějších 

změn a doplnění. Pracovní náplň této ţivnosti je pak dále specifikována v nařízení vlády  

č. 278/2008 Sb., kde: 

Služby soukromých detektivů 

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

sloužit jako důkazní prostředky, získáváním informací týkajících se fyzických nebo 

právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti  

s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní 

tajemství, a s tím související sběr dat a jejich vyhodnocování.“
2
 

Soukromé detektivní sluţby a soukromé bezpečnostní sluţby jako takové jsou 

provozovány na základě ţivnostenského podnikání. Provozování detektivní činnosti je 

podmíněno udělením státního povolení tzv. koncese. Tato koncese se uděluje při splnění 

náleţitých podmínek pro provozování činnosti.  

Podmínky pro provozování ţivnosti jsou uvedeny v ţivnostenském zákoně, a to 

všeobecné podmínky v § 6 odstavce 1 zákona č. 455/1991 Sb. Do těchto podmínek patří 

například dovršení plnoletosti, nebo trestní bezúhonnost. Další podmínky, které je 

zapotřebí splnit, jsou zvláštní podmínky pro provozování ţivnosti uvedené  

                                                 

1
 § 2 Zákon č. 455/1991 Sb., Ţivnostenský zákon. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné  

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455?text=%C5%BDivnostensk%C3%BD+z%C3%A1kon 

2
 Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých ţivností. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-278 
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v § 7 odstavce 2 zákon č. 455/1991. Do těchto podmínek patří například dosaţení úplného 

středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou. [16] 

2.3 OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění, je 

právní norma, která pojednává o právech a povinnostech osob. Dále pak také pojednává  

o smluvních vztazích, prostřednictvím nichţ je moţné delegovat práva zadavatele neboli 

klienta na provozovatele soukromé detektivní sluţby či jiné SBS. 

Ustanovení o svépomoci § 14 pojednává o tom, ţe kaţdý si můţe ke svému právu 

pomoci přiměřeným způsobem sám, pokud je jeho právo ohroţeno a je-li zřejmé, ţe  

by zásah veřejné moci přišel pozdě. Dalšími důleţitými ustanoveními pro práci 

detektivních sluţeb jsou § 84 aţ § 90, které pojednávají o podobě a soukromí osob. 

Zejména pak § 84: „Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení 

bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.“
3
 Dalším důleţitým 

paragrafem pro práci soukromých detektivních sluţeb je § 86, který uvádí: „Nikdo nesmí 

zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení 

člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat  

o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené  

o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě 

šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.“
4
 

Podmínky, které vylučují nutnost povolení osoby, jsou stanoveny v ustanoveních  

§ 88 aţ § 90. V ustanovení § 88 odstavec 1 je konkrétně uvedeno: „Svolení není třeba, 

pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo 

ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.“
5
 Další ustanovení 

vylučující nutnost povolení osoby je § 89: „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam 

se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též  

                                                 

3
 § 84 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné  

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 

4
 § 86 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné  

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 

5
 § 88 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné  

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 
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k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné 

zpravodajství.“
6
 

Mimo jiné Občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění, pojednává  

o pojmu příkazní smlouva. Základní ustanovení vysvětluje § 2430: „Příkazní smlouvou se 

příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce.“
7
 Tento paragraf zde uvádí dva subjekty. 

První, tedy příkazník je ten, který má vykonat určitou činnost, v našem případě tedy 

soukromý detektiv. Druhým subjektem je příkazce, tedy klient. V praxi se těchto typů 

smluv, tedy příkazních smluv, vyuţívá právě u soukromých detektivních sluţeb. Je 

důleţité poukázat na to, ţe tento smluvní vztah, ve kterém se příkazník tedy soukromá 

detektivní sluţba zavazuje příkazci k vynaloţení veškerého úsilí pro splnění smlouvy. 

Nejedná se tedy o smlouvu s konkrétním výsledkem. Součástí této smlouvy můţe být  

i delegovaná plná moc klienta. Další ustanovení upřesňující pojem příkazní smlouvy jsou  

§ 2431 aţ § 2444 Občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplnění. [19] 

2.4 OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD 

Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ve znění pozdějších změn a doplnění, 

dle § 1: „…upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 

zajištěna spravedlivá ochrana soukromých práv a oprávněných zájmů účastníků…“
8
.  

V hlavě druhé občanského soudního řádu § 120 ukládá povinnost účastníkům 

soudních řízení, aby dodali důkazní materiál pro obhajobu, či vyvrácení tvrzení. Tento 

důkazní matriál si mohou opatřit svépomocí, nebo například vyuţít sluţeb detektivní 

agentury. Toto ustanovení má tedy přímo vliv na soukromou detektivní činnost, kdy 

detektiv má za úkol shromaţďovat relevantní informace, které mohou slouţit jako důkazní 

materiál. [18]  

Občanský soudní řád dále pak v § 125 pojednává o tom, jaké prostředky mohou 

poslouţit jako důkaz: „Za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav 

                                                 
6
 § 89 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné  

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 

7
 § 2430 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné  

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 

8
 § 1 Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné  

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99 
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věci, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických  

a právnických osob, notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech 

účastníků. Pokud není způsob provedení důkazu předepsán, určí jej soud.“
9
 

2.5 TRESTNÍ ŘÁD 

Zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád ve znění pozdějších změn a doplnění, § 76 

odstavec 2 dovoluje soukromým detektivům, stejně jako všem jiným občanům omezit na 

svobodě osobu podezřelou z trestného činu, je-li naplněn některý z důvodů vazby.  

K zadrţení podezřelé osoby je nutné zajistit souhlas státního zástupce. Tato podmínka se 

však vylučuje, pokud věc nesnese odkladu zejména tedy v případě, kdy je osoba přistiţena 

při trestném činu, nebo zastiţena na útěku. Tuto osobu, tedy osobu podezřelou je však 

potřeba bezodkladně předat policejnímu orgánu, příslušníkovi ozbrojených sil, nebo 

státnímu zástupci. Nejde-li takovou osobu bezodkladně předat, je třeba oznámit omezení 

osobní svobody některému z těchto orgánů. [14] 

2.6 TRESTNÍ ZÁKONÍK 

Zákon číslo 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění, 

mimo jiné pojednává o okolnostech vylučujících protiprávnost jinak trestných činů a to  

§ 28 a § 29. Krajní nouze je definována v § 28 odstavec 1 jako: „Čin jinak trestný, kterým 

někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným 

činem.“
10

. Nutnou obranu § 29 odstavec 1 definuje jako: „Čin jinak trestný, kterým někdo 

odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není 

trestným činem.“
11

 Soukromý detektiv se tak můţe, jako kaţdý občan, bránit na základě 

těchto okolností vylučujících protiprávnost. Obranných zákroků, kterými detektiv odvrací 

útok, by měl vyuţívat pouze v případech, je-li to nevyhnutelné. [15] 

                                                 
9
 § 125 Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné 

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99 

10
 § 29 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné  

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 

11
 § 29 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné  

z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40 
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2.7 ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn  

a doplnění, upravuje zásady pro poskytování informací a také upravuje podmínky práva 

svobodného přístupu k informacím. Zákon v § 2 určuje, které subjekty mají povinnost 

poskytovat informace. Odstavec 1 tedy uvádí: „Povinnými subjekty, které mají podle 

tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní 

orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce.“
12

. Dle § 4 odstavce 

1: „Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním.“
13

 [13] 

Mimo jiné je problematika přístupu k informacím upravena také v Listině 

základních práv a svobod článkem 17, který se zabývá politickými právy. Druhý oddíl 

stanovuje svobodu projevu a právo na informace, stejně jako: „…svobodně vyhledávat, 

přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“
14

[21]  

2.8 ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn  

a doplnění je v souladu s právem Evropské unie a mezinárodními smlouvami. Je to 

základní právní předpis, který se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů. Tento 

právní předpis stanovuje právo na ochranu kaţdého občana před neoprávněným zásahem 

do soukromí. Dále upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a taktéţ 

určuje podmínky, za kterých probíhá předání osobních údajů do jiných států. [12] 

Zákon v § 4 písmeno e definuje zpracování osobních údajů: 

„zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce 

nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo 

jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, 

                                                 

12
 § 1 odstavec 1 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106 

13
 § 4 odstavec 1 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-10]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106 

14
 Článek 17 odstavec 2 Usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. Zákony pro lidi [online]. [cit. 2018-04-

10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-2 
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ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, 

používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, 

blokování a likvidace“
15

 

Dne 25. 5. 2018 vejde v platnost nová právní norma Evropské unie tzv. General 

data protection regulation (dále jen GDPR), která v České republice nahradí současnou 

právní úpravu ochrany osobních údajů. GDPR představuje nový právní rámec ochrany 

osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti 

neoprávněnému zacházení s jejich daty, včetně osobních údajů. GDPR se týká nejen všech 

firem a institucí, ale také jednotlivců a online sluţeb, které zpracovávají uţivatelská  

data. [22] 

2.9 RIZIKA PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ DETEKTIVŮ 

Při vykonávání detektivní činnosti hrozí riziko protiprávního jednání ze strany 

soukromého detektiva v mnohých oblastech práva. Proto musí soukromý detektiv neustále 

dbát na to, aby nedocházelo k naplnění skutkové podstaty trestných činů a případně 

k protiprávnímu jednání. Je ţádoucí uvést a upozornit tak na trestné činy, u kterých by se 

mohly naplnit zákonné znaky protiprávního jednání při výkonu detektivní činnosti. [2] 

- § 316 Trestního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplnění – trestný čin 

vyzvědačství; 

- § 255 Trestního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplnění – zneuţití informací 

v obchodním styku; 

- § 184 Trestního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplnění – trestný čin 

pomluvy; 

- § 182 Trestního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplnění – porušení tajemství 

dopravovaných zpráv; 

- § 181 Trestního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplnění – poškozování 

cizích práv; 

                                                 

15
 § 4 písmeno e Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákony pro lidi [online].  

[cit. 2018-04-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101 
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- § 178 Trestního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplnění – porušení domovní 

svobody; 

- § 177 Trestního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplnění – trestný čin útisku; 

- § 175 Trestního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplnění – trestný čin 

vydírání; 

- § 171 Trestního zákoníku ve znění pozdějších změn a doplnění – omezování osobní 

svobody. [15] 
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3 SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ SLUŢBY V ČESKÉ REPUBLICE 

Soukromí detektivové jsou díky filmům, seriálům a knihám nejpopulárnější z celé 

řady soukromých bezpečnostních sluţeb. Tyto předlohy však často líčí soukromé detektivy 

s určitou záhadností a jsou tak spojováni s představami, které se výrazně liší od reality. 

Takovéto představy pak vyvolávají mystifikaci veřejnosti a často také nedůvěru k těmto 

osobám.  

V České republice není pojem soukromý detektiv tak vyhledáván, jako například ve 

Spojených státech amerických, kde v právním systému je místo soukromých detektivů 

zcela nenahraditelné. V praktické části své bakalářské práce se zabývám průzkumem 

povědomí a zájmu občanů o soukromou detektivní činnost v Ostravském regionu. 

Soukromí detektivové v České republice spolu spolupracují a sdruţují se jiţ od 

roku 1992. V současné době u nás funguje Česká komora detektivních sluţeb, která 

sdruţuje soukromé detektivy podnikající v rámci České republiky. [2] 

3.1 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST SOUKROMÝCH DETEKTIVŮ 

V České republice povolání detektiva mohou vykonávat pouze občané, kteří 

úspěšně vykonali zkoušky odborné způsobilosti. Detektiv koncipient, jak se tato 

kvalifikace nazývá, po uchazečích poţaduje plnoletost, střední vzdělání ukončené 

maturitou a odpovídající zdravotní stav. Průběh zkoušky odborné způsobilosti pro získání 

kvalifikace detektiv koncipient je stanoven zákonem číslo 179/2006 Sb., o ověřování  

a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších změn a doplnění, a také 

hodnotícím standardem pro kvalifikaci detektiv koncipient. Zkouška odborné způsobilosti 

se skládá ze dvou částí písemné a ústní. V písemné části se ověřují teoretické znalosti 

z oblasti práva, fyzické bezpečnosti, zabezpečovacích systémů, kriminalistiky a zásad 

první pomoci. V ústní části se pak ověřují praktické znalosti uchazečů prostřednictvím 

řešení modelových situací. [3] 

3.2 METODY SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI 

Metody soukromé detektivní činnosti můţeme chápat jako nástroj pro dosaţení 

předem stanoveného cíle a tedy jako nástroj k realizaci níţe vyjmenovaných forem 

detektivní činnosti. Metody lze pomyslně rozdělit na dvě části:  
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- komplexní metody detektivní činnosti; 

- samostatné metody detektivní činnosti. 

Tyto metody rozebírám v následujících podkapitolách. [1] 

3.2.1 KOMPLEXNÍ DETEKTIVNÍ METODY 

Komplexní detektivní metody jsou charakterizovány systémovým přístupem a jsou 

tvořeny kombinací samostatných metod. Do této skupiny řadíme: 

- detektivní informační proniknutí; 

- detektivní dezinformaci; 

- detektivní osobní pátrání; 

- detektivní osobní ochrana; 

- detektivní kombinace. [1]  

Detektivní informační proniknutí 

Detektivní informační proniknutí je ideální prostředek získávání kvalitních  

a důvěryhodných informací pro formy detektivní činnosti, jako například detektivní 

rozpracování, detektivní dohled apod. Je však ţádoucí opatření vhodných informačních 

zdrojů. Informační proniknutí se vyuţívá pro dlouhodobé vytěţování informací ze 

zájmového prostředí. Detektiv se musí orientovat v zákonech ovlivňující soukromou 

detektivní činnost, které omezují jeho moţnosti, a dbá na to, aby se svou činností 

nedopouštěl protiprávního jednání. Například u snahy získat informace z vytěţované osoby 

na základě kompromitujících materiálů. Tato snaha by mohla být klasifikována jako 

vydírání. [2] 

V dnešní informační době je informace vnímána jako cenné zboţí a specifičtí lidé 

s těmito informacemi obchodují. Těmto lidem se říká informátoři. Vytěţené informace 

získané na základě finanční odměny jsou nejpravděpodobnější a nejčastější informační 

zdroje detektivního informačního proniknutí. Mohou nastat i situace, kdy na základě svého 

přesvědčení, poskytne informační zdroj relevantní data i bez protiplnění. V rámci 

detektivní činnosti mohou být informační zdroje vytvářeny jako: 
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- informační zdroje cílené; 

 Informační zdroj pro vytěţování informací ke konkrétní osobě, nebo 

případu. 

- informační zdroje poziční; 

- Informační zdroje v určitém prostředí, jehoţ vytěţování je prováděno dle 

potřeby nebo systematicky. 

Informační zdroj je moţné získat infiltrací zdroje do zájmového prostředí. Infiltrace 

zdroje je však povaţována za velice obtíţnou a náročnou metodu soukromé detektivní 

činnosti. Vysoké nároky klade zejména na profesionalitu soukromého detektiva. Další 

moţností získání informačního zdroje je jeho vytipování v zájmovém prostředí a následně 

vytěţení relevantních informací z daného informačního zdroje. [1] 

Detektivní dezinformace 

Představuje metodu soukromé detektivní činnosti, pomocí níţ se záměrně infiltrují 

nepravdivé informace do zájmového prostředí. Taková infiltrace má specifický cíl, který  

je vymezen potřebami soukromé detektivní činnosti. Zpravidla jde o průnik nepravdivé 

zprávy do konkurenční firmy s cílem uvést v omyl její vedení a tím například získat 

strategickou výhodu. U této metody je však nutné, aby se postupovalo obezřetně. Je nutné 

důkladně zváţit pouţití detektivní dezinformace z hlediska, zda nedochází k protiprávnímu 

jednání jako například k šíření poplašné zprávy, pomluvy apod. 

Aby byla dezinformace důvěryhodná a byla pouţitelná pro tuto metodu, musí být 

část informace pravdivá a tvořit tak základ detektivní dezinformace. K tomuto základu se 

poté připojí několik nepravdivých prvků, které mají za úkol ovlivnit zájmovou skupinu 

osob. Pokud by informace neměla pravdivý základ, mohla by budit dojem 

nedůvěryhodnosti a tím by byla bezcenná, případně by přinesla kontraproduktivní 

výsledek. 

V souvislosti s detektivní dezinformací je moţné vyuţít další detektivní metody. 

Například metodu detektivního informačního proniknutí, kde tato metoda slouţí jako nosič 

dezinformace do zájmového prostředí. [2] 
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Fáze průběhu detektivní dezinformace: 

a) Příprava detektivní dezinformace: 

- určení sledovaného záměru; 

- formulace obsahu dezinformace; 

- plánování; 

- vytyčení nosičů dezinformace a informačních zdrojů; 

- plán průběhu realizace. 

b) Realizace detektivní dezinformace: 

- průnik nosičů dezinformace do zájmového prostředí; 

- předání dezinformace nosičům; 

- infiltrace dezinformace do zájmového prostředí; 

- získání zpětné vazby. 

c) Vyhodnocení účinnosti dezinformace: 

- analýza zpětné vazby; 

- interpretace zpětné vazby; 

- plán korekce detektivní dezinformace. 

Detektivní osobní pátrání 

V úvodu je nutno říci, ţe se jedná o něco jiného, neţ je pátrání po osobách  

či věcech. Tuto metodu je potřeba chápat jako soustavnou činnost, kterou soukromý 

detektiv realizuje denně. Tudíţ můţeme konstatovat, ţe je to nejčastěji vyuţívaná 

komplexní metoda soukromé detektivní činnosti. V jejím rámci soukromý detektiv vyuţívá 

patřičné detektivní postupy, způsoby a prostředky pro zisk informací, důkazů, písemností 

apod. Detektivní osobní pátrání vyuţívá i další metody soukromé detektivní činnosti a to 

zejména detektivní pozorování a vytěţování. Dále pak detektivní vytěţování z evidencí  

a některé kriminalistické metody. Cílem detektivního osobního pátrání je: 

- získávání informací a aktualizování operativních situací; 
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- získávání výchozích informací pro přípravu a pouţití dalších metod; 

- získávání zpětné vazby a následné realizace kroků a opatření; 

- dohled nad průběhem přípravy a realizací jednotlivých metod; 

- naplňování jednotlivých forem soukromé detektivní činnosti. [2] 

Detektivní osobní ochrana 

Detektivní osobní ochrana spočívá v zajištění soukromé ochrany osob nebo 

majetku. Rozdíl mezi prostou ochranou zajišťovanou soukromou bezpečnostní sluţbou  

a detektivní metodou spočívá ve vyšším toku informací o moţných rizikových situacích. 

Tento tok informací je zajišťován soukromou detektivní činností s vyuţitím dalších 

různých metod shromaţďujících informace, které dopomáhají k rozkrývání moţných 

nebezpečí hrozících chráněnému subjektu. [4] [11] 

Způsoby osobní ochrany se rozlišují jako: 

a) Osobní ochrana s předchozí přípravou; 

- u této ochrany je potřeba se především zabývat: 

 chráněnou osobou a případných doprovodů (rodinných příslušníku apod.); 

 trasou pohybu, nebo místem pobytu, popřípadě způsobem přepravy; 

 operativní bezpečnostní situací. 

b) Osobní ochrana bez předchozí přípravy; 

- je prováděna operativně při vzniklé situaci a je ţádoucí výše uvedené kroky, 

informační toky a analýzy zjišťovat a doplňovat je o: 

 informace o chráněné osobě; 

 rámcový program chráněné osoby; 

 rizika a nebezpečí, hrozící chráněné osobě. 

Další odlišností mezi provozování ochrany soukromou detektivní sluţbou  

a soukromou bezpečnostní sluţbou je v pracovním oděvu. Zatímco člen soukromé 

bezpečnostní sluţby vykonává svou sluţbu ve stejnokroji, ochrana soukromého detektiva 
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se odehrává v civilním oděvu. To detektivovi zajišťuje jistý způsob skryté ochrany 

zájmového objektu. [2] 

Detektivní kombinace 

Jedná se o kombinaci detektivních a dalších metod, čili naplánovaný soubor 

detektivních činností, které na sebe navazují a vzájemně se podmiňují s cílem získání 

relevantních informací pro daný případ. Metoda je zaloţena na vyuţívání obecných, 

zejména psychologických metod jako například asertivního chování, nebo metody 

reflexivních her. Z tohoto důvodu lze detektivní kombinaci do určité míry chápat jako 

přístupnou mez provokace, na kterou se očekává reakce. Tato reakce se následně sleduje, 

vyhodnocuje a interpretuje ve vztahu k řešenému problému. Významnou roli hrají také 

obecné metody jako například metoda dedukce, indukce, syntézy či analogie. [4] 

Do přirozeně nastalé situace jsou vnášeny umělé prvky (např. psychologické 

metody), kterými detektiv ovlivňuje jak situaci, tak zejména chování osob, které jsou 

objektem detektivního zájmu. [2] 

Mezi základní zásady patří rychlost a ofenzivnost. Ty úzce souvisí s připravenou  

a zcela naplánovanou detektivní kombinací a dohromady tvoří efektivní celek. Příprava 

detektivní kombinace a promyšlenost postupu redukuje, či zcela eliminuje rizika chybných 

kroků, které mohou v rámci výše uvedené metody nastat. U přípravy této metody je třeba 

dbát zejména: 

- na důkladnou analýzu situace; 

- na vytyčení cílů a určení způsobu jejich provedení; 

- na plánovité provádění úkonů a opatření; 

- na sladění umělých prvků a průběh detektivní kombinace; 

- na trvalou kontrolu průběhu detektivní kombinace. 

3.2.2 SAMOSTATNÉ METODY DETEKTIVNÍ ČINNOSTI 

Vedle komplexních metod soukromé detektivní činnosti představují samostatné 

metody detektivní činnosti další skupinu metod vyuţívaných v rámci soukromé 

detektivních sluţeb v praxi. Mezi tyto metody patří: 



17 

 

- detektivní verze; 

- detektivní vytěţování; 

- detektivní sledování; 

- detektivní legendy; 

- detektivní vyhodnocování dokumentů; 

- detektivní vytěţování databází, evidencí, registrací a archivů; 

- vedení a vyhodnocování detektivních databází; 

- detektivní obhlídka místa. [1] 

Detektivní verze 

Detektivní verzí nazýváme myšlenkový proces, tedy metodu myšlenkového 

procesu soukromé detektivní činnosti, vycházející ze stejného metodologického základu 

jako u policejní vyšetřovací verze. Rozdílem je, ţe jde o modifikaci těchto verzí na 

podmínky detektivní činnosti. Detektivní verze mají oproti policejní vyšetřovací verzi  

či operativní verzi dotýkající se trestního procesu spíše obecnější charakter.  

Podstata detektivních verzí spočívá v tvorbě hypotéz na základě shromáţděných 

informací s cílem zjištění objektivní pravdy ve vztahu k řešenému případu. Tyto hypotézy 

jsou ověřovány a poté přijaty, nebo zamítnuty. V souvislosti s aplikací hypotéz 

detektivních verzí můţeme hovořit o čtyřech etapách: 

- tvorba hypotéz jako detektivních verzí; 

- prověřování hypotéz; 

- zamítání nepotvrzených hypotéz; 

- příjímání hypotéz, stanovení dalšího postupu nebo formulace nových hypotéz. 

V případě, ţe nedošlo k naplnění obsahu a došlo k vyloučení všech hypotéz, tento cyklus 

se opakuje.  

Tvorba detektivní verze má tři fáze: 

- shromaţďování informací, stop a dalších relevantních materiálů; 

- formulace hypotéz tvořící základ detektivní verze; 
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- stanovení moţných důsledku v případě pravdivosti jednotlivých verzí. 

První fáze pak zahrnuje důkladnou logickou analýzu kaţdého faktu z hlediska 

vztahů, vazeb a jeho relevantnosti. Po logické analýze se shromáţděný materiál syntetizuje  

do relevantních informací, pomocí nichţ formulujeme hypotézy detektivních verzí.  

Na základě stanovení moţných důsledků je ţádoucí určit jednotlivé praktické úkony  

či postupy pro ověření reálnosti těchto důsledků. [2] 

Detektivní vytěţování 

Jedná se o speciální způsob komunikace, tzv. vytěţování osob jako o velice 

významný zdroj informací. Vytěţování se dá definovat jako řízený rozhovor soukromého 

detektiva s vytěţovanou osobou. Pro vytěţování osoby je třeba získat si důvěru této osoby 

a to vyţaduje: 

- pochopení mentality vytěţované osoby; 

- nalezení adekvátního přístupu k vytěţované osobě. 

Na rozdíl od policejního vyšetřovatele či policisty nemá soukromý detektiv 

zákonnou oporu vytěţovanou osobu donutit vypovídat. Vše tedy záleţí na umu 

soukromého detektiva navázat kontakt s vytěţovanou osobou. Z hlediska úspěšného 

vytěţování, by měl rozhovor probíhat v mateřském jazyce vytěţované osoby. Totéţ platí  

o znalosti odborné terminologie, slangu či nářečí a proto je potřeba, aby se soukromý 

detektiv před vytěţováním osoby předem seznámil s mentalitou vytěţované osoby  

a náleţitě se připravil. 

Detektivní vytěţování by mělo probíhat ve třech etapách: 

- navázání kontaktu a důvěry s vytěţovanou osobou; 

- monolog vytěţované osoby čili výpověď událostí, skutečností apod.; 

- dialog soukromého detektiva s vytěţovanou osobou. 

Detektivní sledování 

Jedná se o významnou metodu soukromé detektivní činnosti, kdy jde o vizuální 

kontrolu objektu zájmu a to buď kontrolu statickou, nebo dynamickou. Tato kontrola  

se provádí: 
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- otevřeným způsobem; 

- skrytým způsobem. 

Zájmovým objektem můţe být: 

- zájmová osoba, nebo skupina osob; 

- prostor, nebo jiné neţivé objekty; 

- probíhající skutkový děj. 

Vizuální kontrolou získává soukromý detektiv poznatky: 

- o stycích zájmové osoby; 

- o pohybu zájmové osoby; 

- o denním reţimu zájmové osoby; 

- o chování a jednání zájmové osoby; 

- o předpokládané činnosti zájmové osoby, která je podstatou objednávky; 

- o činnosti v podezřelých zájmových objektech. 

Sledování slouţí k potvrzení, nebo vyvrácení poznatků o osobě nebo jiném objektu. 

Dále také slouţí k získání nových, upřesňujících nebo doplňujících poznatků a dalších 

relevantních informací. Fáze detektivního pozorování: 

- příprava na detektivní pozorování; 

- realizace monitorování zájmového objektu; 

- shromáţdění a třídění zjištěných informací; 

- doplnění neúplných informací o údaje z dalších zdrojů; 

- analýza a interpretace poznatků; 

- vyhotovení zprávy a dokumentace o detektivním pozorování. [2] 

Detektivní legendy 

Smyšlené, nepravdivé podání informace s pravdivými prvky, která je v danou chvíli 

neověřitelná ze strany zájmové osoby nazýváme detektivní legendou. Má mnoho 

společných prvků s detektivní dezinformací, ale není tak komplexní a na rozdíl od 
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detektivní dezinformace, má legenda zejména za cíl zajistit krytí soukromému detektivovi. 

Detektivní legenda musí být: 

- důvěryhodná: musí vycházet z pravdivé informace, do které jsou implementovány 

nepravdivé prvky; 

- účinná: svým působením musí ovlivnit jednání či myšlení zájmových osob; 

- v daném čase neprověřitelná. [1] 

Detektivní vyhodnocování dokumentů 

Písemné dokumenty jsou nositeli významných informací a v řadě případů mohou 

v jednání před správním orgánem, nebo soudem poslouţit jako důkazy. U soukromé 

detektivní činnosti jsou dokumenty významné především pro svou schopnost být pouţity 

jako listinné důkazy. Je však ţádoucí ověřovat jejich původ a pravost. Dokumenty je 

potřeba posuzovat z hlediska: 

- informační hodnoty; 

 obsah, objektivita a aktuálnost informací ve vztahu k zájmové osobě apod. 

- důkazní hodnoty 

 schopnost důkazní; 

 schopnost taktická (dokumenty nelze vyuţít jako případný důkaz). [1] 

Detektivní vytěţování databází, evidencí, registrací a archivů 

Detektivní vytěţování databází, evidencí, registrací a archivů slouţí jako velmi 

významný zdroj informací. Aţ 60 % informací získaných soukromým detektivem pochází 

z vytěţování otevřených zdrojů, bez nichţ se soukromý detektiv neobejde. Problémem  

je otázka legality vstupu do některých evidencí či registrací. Z toho důvodu dělíme 

databáze, evidence, registrace a archivy: 

- na veřejně přístupné: po zaplacení správního poplatku má zde přístup kdokoliv; 

- na neveřejné 

 slouţící pro interní potřeby (např. soukromé katalogy sbírek); 

 důvěrné (např. finanční výkazy); 
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 utajovaného charakteru. 

V kaţdém případě by se měl soukromý detektiv vyvarovat vytěţování neveřejných 

databází utajovaného charakteru, neboť by se dopouštěl protiprávního jednání a vystavoval 

by se tak trestnímu stíhání. [1] 

Dalším významným zdrojem informací pro soukromého detektiva je internet, který 

nabízí nepřeberné mnoţství informací, jak o podnikatelských aktivitách, tak o fyzických 

osobách, věřitelích a mnoho dalších významných informací. [2] 

Vedení a vyhodnocování detektivních databází 

Budování a spravování vlastních detektivních databází se jeví jako účelné  

pro detektivní činnost charakteristickou pro prací s informacemi. V případech, kdy se 

soukromé detektivní agentury sdruţují a spolupracují spolu, vznikají značně rozsáhlé 

databáze informací v rámci sdruţení pro potřeby jejich členů.  

Při zpracovávání informací a jejich ukládání do detektivních databází se soukromý 

detektiv snadno stává zpracovatelem a správcem chráněných osobních údajů, které 

omezuje ustanovení zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších 

změn a doplnění. Ten upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a proto  

je v takovém případě nutný souhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů. [1] [2] 

Detektivní obhlídka místa 

Detektivní obhlídka místa slouţí zejména k:  

- rekognoskaci místa: jde tedy o obhlídku místa pro potřeby plánování a příprav, kde 

bude probíhat další realizace metod soukromé detektivní činnosti; 

- vyhledávání a zajišťování stop a jejich nosičů; 

- vlastní přímé realizaci: např. při detektivním pátrání po osobách či věcech. 

Detektivní obhlídku místa nelze zaměňovat s obhlídkou místa orgánů činných v trestním 

řízení, které dle § 113 a § 114 ohledávají místo činu, popřípadě tělo. V případě, ţe  

by se soukromý detektiv do takové situace dostal, je jeho povinností zdrţet se jakýchkoliv 

úkonů a splnit svou občanskou povinnost a věc neprodleně oznámit příslušnému 

policejnímu orgánu. [4] 
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Metoda fyziodetekce 

Jedná se o metodu vyuţívanou spíše pro potřeby policejní praxe. Zřídka se ale 

vyuţívá i v soukromé sféře, a to u soukromých detektivních sluţeb jako netradiční metoda 

soukromé detektivní činnosti, kterou lze vyuţít například u detektivní prověrky  

či u obranného komerčního zpravodajství. Základním přístrojem pro metodu fyziodetekce 

je šestibodový polygraf, který snímá, registruje a vyhodnocuje výchozí hodnoty a jejich 

změny:  

- teploty těla; 

- tepové frekvence; 

- EKG; 

- EEG; 

- koţně galvanické reakce (změny elektrické vodivosti kůţe); 

- dechové aktivity (změny fáze dechové činnosti, poměr vdechů a výdechů 

apod.). 

Tyto hodnoty jsou povaţovány za základní pilíře fyziodetekce pomocí polygrafu. 

Základní hodnoty se naměří pomocí nekritických otázek a jejich změny jsou získávány  

na základě kladení otázek kritických prověřované osobě, tzn. otázek spojených 

s konkrétními proţitky či záţitky uloţených v paměti. Na základě těchto otázek se 

u prověřované osoby vyvolávají emocionální reakce, prostřednictvím nichţ můţeme 

změny registrovat. Aspekty emočních záţitků označujeme jako tenze, které jsou 

vyhodnocovány jako stupeň uvolnění nebo stupeň napětí. [2] [4] 

Dalšími přístroji vyuţitelnými u metody fyziodetekce jsou: 

- hlasový analyzátor: 

 sleduje a vyhodnocuje hodnoty z oblasti hlasivek a jejich změn na 

základě psychické reakce vlivem kladení kritických a nekritických 

otázek; 

- termovize: 
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 sleduje a vyhodnocuje hodnoty teploty těla a jejich změn na základě 

psychické reakce vlivem kladení kritických a nekritických otázek; 

- aktivaciometr: 

 multifunkční přístroj, který je schopný zaznamenat jakékoliv nepatrné 

změny na základě emoční reakce vyvolané kladením otázek. 

3.3 OPERATIVNÍ ČINNOST SOUKROMÝCH DETEKTIVNÍCH 

SLUŢEB 

Jako operativní činnost soukromých detektivních sluţeb rozumíme všechny formy 

soukromé detektivní činnosti. Tyto formy jsou základní cíle, jichţ má být dosaţeno 

v konkrétním případě zakázky klienta. Jejich význam spočívá zejména ve správném 

vytyčení efektivního postupu a pouţití potřebných metod pro řešení konkrétního případu. 

Za operativní činnost soukromých detektivních sluţeb povaţujeme: 

- detektivní dohled; 

- detektivní pátrání; 

- detektivní prověrka; 

- detektivní vyšetřování; 

- komerční zpravodajství. [2] 

3.3.1 DETEKTIVNÍ DOHLED 

Detektivní dohled je souhrnem úkonů a opatření vyuţívajících metod sociologie, 

psychologie, kriminologie, kriminalistiky a dalších forenzních disciplín, dále pak metod 

kriminální policie a v neposlední řadě také specifických metod soukromé detektivní 

činnosti. Jedná se zejména o: 

a) Průběţné shromaţďování informací o objektech (firmách, osobách apod.) a to 

pro: 

- potřeby personální práce; 

- ochranu před únikem dat a informací; 

- získávání informací konkurenčního či marketingového charakteru. 
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b) Činnost hotelových detektivů, detektivů obchodních domů, obchodů apod. 

c) Ochranné a obranné doprovody, které jsou prováděny konspirativním, nebo 

skrytým způsobem (např. přeprava hotovosti, nebo cenin). 

d) Osobní ochrana osob, s vyuţitím prostředků a metod detektivní činnosti.  

e) Dodrţování veřejného pořádku na kulturních nebo sportovních událostech. 

f) Dodrţování veřejného pořádku a bezpečnosti v bankách a v jiných peněţních 

ústavech. 

g) Dodrţování veřejného pořádku a bezpečnosti v podnicích, úřadech, 

organizacích apod. 

U detektivního dohledu převládá samostatná práce soukromého detektiva zaměřená  

na objekt zájmu. Nicméně se můţe stát, ţe v některých případech bude spolupracovat, 

nebo vstupovat do součinnosti s dalšími bezpečnostními subjekty. Pro takovouto 

spolupráci je ţádoucí stanovení součinnostních pravidel, které upravuji vztahy mezi 

subjekty a soukromým detektivem. Při realizaci spolupráce pro vykonávání detektivního 

dohledu je třeba vţdy dbát na zachování jisté míry utajení. [2] 

3.3.2 DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ 

Detektivní pátrání po osobách nebo věcech je jedním ze základních forem 

soukromé detektivní činnosti. Pátrání můţe být realizováno souběţně s pátráním Policie 

České republiky (dále jen PČR), kdy se klient soukromé detektivní sluţby můţe 

rozhodnout pro kombinaci tohoto bezpečnostního sboru a soukromého subjektu pro 

hledání osob, či věcí. V některých případech však PČR ze zákona nepřísluší pátrat po 

osobách a věcech. V tomto případě můţe soukromý detektiv pátrat po osobách či věcech 

individuálně, nebo v kooperaci s dalšími detektivy. Spolupráce soukromých detektivů vede 

k získání co moţná nejúplnějších informací pro stanovení moţných verzí a určení směru 

pátrání. Pro hledání ztracených osob má významný efekt plošné pátrání, tzn. kooperace 

soukromých detektivních sluţeb z různých regionů se soukromou detektivní sluţbou 

klienta. Aby spolupráce fungovala je potřeba stanovit nezbytné zásady součinnosti: 

- kdo organizuje, řídí a kontroluje pátrání; 

- kdo je zapojen pro realizaci pátrání; 
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- kdo a jakých metod pátrání pouţije; 

- vytyčené detektivní postupy; 

- pátrací verze a seznam obeznámených osob; 

- stanovení informačních toků a vazeb. 

U této formy detektivní činnosti hraje významnou roli účast veřejnosti a spolupráce 

s veřejností. Jde především o rodinné příslušníky, příbuzné a známé hledaných osob. Jako 

další je potřeba uvést například překupníky věcí, taxikáře nebo čerpadláře pohonných 

hmot. Na rozdíl od policejního pátrání má detektivní pátraní odlišné a ztíţené moţnosti. Ty 

spočívají v menších moţnostech plošného pátrání. Zatímco policejní útvar disponuje 

systémem dislokace a můţe vyuţít různých technických prostředků pro efektivnější 

pátrání, je soukromá detektivní sluţba odkázána na spolupráci s dalšími detektivními 

agenturami. Na druhé straně je však nutno říci, ţe soukromý detektiv můţe pátrání věnovat 

větší pozornost a záleţí jen na klientových finančních prostředcích, které ovlivňují 

efektivitu, moţnost spolupráce detektivních agentur a časové rozpětí pátrání. [1] 

3.3.3 DETEKTIVNÍ PROVĚRKA 

Detektivní prověrka je obsáhlým pojmem v oblasti operativní činnosti soukromých 

detektivních sluţeb. Můţe se jednat o: 

- prověření solventnosti osoby, majetkových poměrů apod.; 

- prověření zájmového prostředí; 

- prověření denního reţimu osob a jejich kontaktů; 

- prověření podnikatelského subjektu, nebo jiných zájmových organizačních 

struktur (společnosti, sdruţení, instituce apod.) 

- prověření zájmové události či skutečnosti. 

U realizace detektivní prověrky se jedná zpravidla o individuální práci soukromého 

detektiva, který má za úkol získat co nejpřesnější informace. Pokud je však nezbytné 

vyuţití metody vizuální kontroly, bude se jednat o práci týmovou a je nutné zapojit více 

soukromých detektivů a stanovit zásady součinnosti. Pro detektivní prověrku zájmových 

osob je moţné vyuţít několika metod. Zejména pak metody: 
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a) Detektivní vytěţování evidencí, registrací, archivů apod.; 

b) Detektivní vytěţování osob; 

c) Detektivní pozorování; 

d) Detektivní osobní pátrání 

Uvedené metody jsou základními a zároveň stěţejními metodami v případech detektivní 

prověrky. [2] 

3.3.4 DETEKTIVNÍ VYŠETŘOVÁNÍ 

Lze charakterizovat jako nejnáročnější a nejsloţitější formu soukromé detektivní 

činnosti. Vyţaduje systematický, plánovitý a komplexní přístup soukromé detektivní 

sluţby. Taková forma detektivní činnosti mívá dlouhodobější charakter a zpravidla 

vyţaduje spolupráci několika soukromých detektivů. V jistých případech však můţe být 

detektivní vyšetřování prováděno individuálně. 

Cílem detektivního vyšetřování je zjišťování relevantních informací o průběhu 

zájmových situací nebo událostí, například rozkrytí rozkrádání majetku. Základní 

podmínkou relevantních informací, které by se daly pouţít jako důkazy ke správnímu,  

či trestnímu řízení je, aby informace a důkazy byly získány zákonnou cestou. Proces 

detektivního vyšetřování začíná důkladným plánováním a zpracováním plánu postupu, 

který má charakter cyklů. Proces je třeba tedy chápat jako cyklus postupů, který zahrnuje: 

- vytyčení problému; 

- analýza dostupných informací, stop apod.; 

- vytyčení detektivních verzí; 

- stanovení vhodných metod, prostředků, rozdělení sil a určení dalších kroků; 

- organizace a realizace detektivního vyšetřování; 

- analýza získaných informací, potvrzení či vyvrácení detektivních verzí. [4] 

Cykly se opakují do doby, kdy je znám konkrétní a ověřený závěr detektivního 

vyšetřování. Plán detektivního vyšetřování je průběţně s úkony aktualizován a řeší 

spolupráci a součinnost soukromých detektivů v rámci procesu detektivního vyšetřování. 
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Detektivní vyšetřování vyuţívá mnoho metod detektivní činnosti. Stěţejní metodou 

pro detektivní vyšetřování je metoda detektivních verzí, pomocí níţ stanovíme 

pravděpodobné hypotézy na základě dostupných informací a ty pak ověřujeme pomocí 

dalších metod. Nejčastěji se jedná o metody: 

- detektivního pozorování; 

- detektivního informačního proniknutí; 

- detektivního vytěţování; 

- detektivní obhlídky místa. 

Tyto metody mohou být doplňovány např. detektivní legendou, nebo detektivním osobním 

pátráním apod. [1] 

3.3.5 KOMERČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 

Komerční, nebo také konkurenční zpravodajství můţeme rozumět jako 

systematickou práci s informacemi v komerčním prostředí a jejich následnou přeměnu ve 

znalost. Je to tedy významná a specifická forma soukromé detektivní činnosti, která 

spočívá: 

- ve vyhledávání dat a informací se zaměřením na konkurenční zpravodajství; 

- ve shromaţďování získaných informací a dat a jejich následujícím třídění; 

- v investigativní analýze shromáţděných dat a informací; 

- v syntéze analyzovaných informací a jejich následné přeměně na relevantní 

informace; 

- v získané znalosti, která se následně zpracovává do klientem poţadované 

podoby. 

Komerční zpravodajství můţeme rozdělit na tři části. Aktivní zpravodajství slouţí 

k získávání relevantních informací o zájmových konkurenčních subjektech a jejich 

následné přeměně ve znalost. Obranné zpravodajství má za úkol chránit subjekt před 

jakýmkoliv útokem aktivního konkurenčního zpravodajství. Poslední částí komerčního 

zpravodajství je vlivové zpravodajství neboli lobbing. [1] [2] 
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Aktivní zpravodajství  

Aktivní zpravodajství můţeme rozumět jako vyuţití postupů a snahu odhalit 

konkurenční strategie, know-how apod., a vyuţít je ve prospěch vlastního podniku 

v konkurenčním boji. Dále jde o odhalení rizik: 

- uskutečnění konkrétních obchodů; 

-  zahájením konkrétní výroby; 

- vyuţitím nové technologie apod. 

Je potřeba také zmínit, ţe vyuţíváním aktivního zpravodajství můţe soukromý 

detektiv překračovat hranice z hlediska činnosti v rámci platných zákonů. Proto  

by soukromý detektiv měl jednat v rámci platných předpisů a dbát na to, aby se 

nedopouštěl protiprávního jednání. [2] 

Obranné zpravodajství  

Lze označit i jako kontrazpravodajství, čili získávání informací a znalosti  

o zpravodajské činnosti konkurence. Zahrnuje se zde i ochrana informací, dat, databází, 

počítačových a komunikačních systémů před vytěţováním. Nejslabším článkem firmy 

z hlediska úniku informací, či firemní špionáţí je nesporně lidský faktor. Je tedy potřeba 

věnovat zvýšenou pozornost a zajišťovat tak personální a informační bezpečnost podniku. 

V obranném zpravodajství najdou vyuţití další formy soukromé detektivní činnosti jako 

například detektivní prověrka, detektivní vyšetřování nebo vyuţití metod fyziodetekce. [1] 

Vlivové zpravodajství 

Vlivové zpravodajství neboli také lobbing je významnou formou soukromé 

detektivní činnosti v oblasti komerčního zpravodajství. Jedná se o manipulativní činnost,  

u které nestačí získat pouze relevantní informace, ale také je vhodně vyuţít. Představuje 

konkrétní proces, kterým soukromý detektiv prosazuje výhodné podmínky pro realizaci 

potřeb klienta. Lobbing je legální činnost, která se vyuţívá jak v politické sféře, tak i ve 

sféře podnikatelské. [2] 
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4 DETEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE ZEMÍ VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY 

Aliance Visegrádské čtyřky je zaloţena na úzké spolupráci regionálního uskupení 

mezi Českou republikou, Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Vznikla za účelem 

spolupráce a spojení sil na cestě k demokracii. V současné době zajišťuje politickou 

spolupráci a koordinaci společných postojů vůči EU a dalším společným otázkám zemí 

V4.  

Dne 19. února 2013 Česká komora detektivních sluţeb spolu se Slovenskem, 

Maďarskem a Polskem zaloţili v rámci Visegrádské čtyřky V4DC (Visegrad V4 

Detective’s Cooperation, v překladu Visegrádská V4 detektivní spolupráce). Spolupráce 

poskytuje podporu činnosti soukromých detektivních sluţeb v případech zahraniční práce  

a přispívá k profesnímu rozvoji na mezinárodní úrovni. Hlavní výhoda však spočívá ve 

výměně informací a vytvoření tzv. V4 databáze, do které zapojené detektivní agentury 

států Visegrádské čtyřky sdílejí své databáze údajů a informací a vytváří tak obrovskou síť 

dat, kterou mohou soukromí detektivové vyuţívat k vytěţování informací pro určité 

případy. Za další podporuje výměnu odborných zkušeností na mezinárodních konferencích 

a rozvoj moţnosti společného a jednotného vzdělávacího programu pro soukromé 

detektivy. 

V této kapitole se věnuji platným zákonům upravujícím činnost soukromých 

detektivních sluţeb, potřebné odborné způsobilosti, vzdělání a dalším podmínkám  

pro vykonávání soukromé detektivní činnosti v zahraničních zemích Visegrádské čtyřky. 

Jmenovitě tedy v Polsku, Slovensku a Maďarsku. [8] [10] 

4.1 POLSKO 

Na rozdíl od České republiky má Polsko platné zákony, které upravují činnost 

nestátních bezpečnostních sluţeb. Zákon o ochraně osob a majetku ve věstníku zákonů 

1997 č. 114 poloţka 740 ve znění pozdějších změn a doplnění, který vstoupil v platnost 27. 

3. 1998. Další zákonem a zároveň stěţejním pro provozování soukromých detektivních 

sluţeb v Polsku je zákon o detektivní sluţbě ve věstníku zákonů 2002 č. 12 poloţka 110 ve 

znění pozdějších změn a doplnění, který vstoupil v platnost 2. 3. 2002. Zákon definuje 

podmínky pro provozování detektivní činnosti, dále také činnost a pravomoci detektivních 

sluţeb. Článek 2 pojednává o náplni práce detektivních sluţeb: 



30 

 

1) shromaţďování informací v občanských věcech; 

2) shromaţďování informací o majetku, platebních schopnostech a důvěryhodnosti  

ve vztazích právnických osob a organizačních jednotek; 

3) shromaţďování informací o nezákonném pouţití obchodní, nebo ochranné 

známky; 

4) kontrola spolehlivosti informací týkajících se škody hlášené pojišťovnám; 

5) hledání ztracených nebo ukrývajících se osob; 

6) vyhledávání nemovitostí; 

7) shromaţďování informací o záleţitostech v trestním řízení, dále pak ve věcech 

daňových deliktů a dalších, pokud lze pouţít v průběhu řízení ustanovení 

trestního práva. [6] 

Detektivní činnost se v Polsku provozuje na základě koncese, kterou vydává 

Ministerstvo pro vnitřní záleţitosti a správu. Další podmínkou je, ţe pro provozování 

detektivní činnosti v Polsku musí detektivové disponovat detektivní licenci. [7] [23] 

4.2 SLOVENSKO 

Další zemí, která má jednotnou právní úpravu v oblasti bezpečnostních  

a detektivních sluţeb je Slovensko. Jednotnou právní úpravu měli jiţ od roku 1997  

a v současné době platí Zákon č. 473/2005 Z.z., o soukromé bezpečnosti ve znění 

pozdějších změn a doplnění. Tento zákon o soukromé bezpečnosti definuje pojem 

detektivní sluţba, náplň práce detektivních sluţeb, poţadavky pro provozování detektivní 

činnosti, povinnosti a omezení detektivních sluţeb a další aspekty týkající se práce 

detektivů. V § 4 je definována náplň práce detektivních sluţeb: 

a) hledání osob; 

b) hledání majetku; 

c) získávání údajů, které mohou slouţit jako důkazní prostředek v řízení před soudem, 

nebo správním orgánem; 

d) získávání údajů o osobním stavu fyzické osoby a získávání informací o řízení 

fyzické osoby, nebo právnické osoby, nebo o jejich majetkových poměrech; 
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e) získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávky; 

f) získávání údajů o protiprávním jednání ohroţující obchodní tajemství. [17] 

Dále tento zákon v § 11 pojednává o podmínkách pro udělení licence pro 

provozování bezpečnostních sluţeb. Licenci pro provozování bezpečnostních sluţeb 

vydává krajské ředitelství, pokud tomu nebrání zájem vnitřního pořádku a bezpečnosti. 

Ţadatel musí být občanem Slovenské republiky, nebo jiného členského státu Evropské 

unie, nebo občanem Švýcarské konfederace. Minimální věková hranice je 21 let, dále musí 

být právně způsobilý v plném rozsahu, být bezúhonný, spolehlivý, zdravotně způsobilý  

a mít poţadovanou odbornou způsobilost. Odborná způsobilost je pak definována v § 16. 

Odborně způsobilá osoba je osoba, která dosáhla vzdělání ustanovené pro danou činnost, 

vykonala zkoušky odborné způsobilosti a je tak drţitelem průkazu odborné způsobilosti. 

Pro provozování detektivní sluţby je poţadováno vysokoškolské vzdělání druhého stupně 

v oblasti práva, nebo v oblasti bezpečnostních sluţeb. Výjimkou jsou osoby, disponující 

osvědčením o vykonání kvalifikační zkoušky. [8] [9] 

4.3 MAĎARSKO 

Stejně jako v Polsku a Slovensku má Maďarsko komplexní právní úpravu v oblasti 

soukromých bezpečnostních sluţeb. Jiţ od roku 1995 je upravena v Maďarsku činnost 

soukromých detektivních sluţeb vládním nařízením č. 87. Další zákony, které upravují 

pravomoci a povinnosti soukromých detektivních sluţeb jsou zákon č. 161/1997 Sb.  

a zákon č. 4/1998 Sb., který zastřešuje problematiku detektivních agentur v Maďarsku. 

Detektivní činnost zde můţe být prováděna jen na základě povolení, respektive 

legitimace. Tuto legitimaci můţe získat pouze bezúhonný maďarský občan s příslušným 

odborným vzděláním a trvalým bydlištěm na území Maďarska. [5] [8] 
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5 VÝZKUMNÁ ČÁST 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda a jaké mají občané povědomí  

a zkušenosti se soukromými detektivy a dále také určit míru zájmu o sluţby soukromých 

detektivních agentur v Ostravském regionu. Úkolem bylo rovněţ, na základě získaných 

odpovědí, definovat problémy a nedostatky spojené s provozováním soukromých 

detektivních sluţeb. 

5.1 FORMULACE HYPOTÉZ 

Na základě stanovených cílů bakalářské práce byly formulovány tři hlavní hypotézy  

a pro tyto hypotézy jsem dále formuloval šest pracovních hypotéz.  

Hlavní hypotézy: 

I. Občané nevědí o moţnosti vyuţití detektivních sluţeb v regionu. 

II. Občané jiţ v minulosti vyuţili sluţeb soukromého detektiva. 

III. Občané by v případě potřeby vyuţili sluţeb soukromého detektiva. 

Pracovní hypotézy: 

I. Občané se prakticky nikdy nesetkali s činností soukromého detektiva v místě 

bydliště. 

II. Občané si detektivní sluţby spojují zejména s ověřováním partnerské nevěry. 

III. Občané si detektivní sluţby spojují zejména s vyhledáváním ztracených osob 

nebo věcí. 

IV. Občané dávají přednost ochraně detektiva před ochranou soukromé bezpečnostní 

sluţby. 

V. Občané by vyuţili soukromého detektiva ke komerčnímu zpravodajství 

z otevřených zdrojů. 

VI. Občané vnímají sluţby soukromého detektiva jako finančně náročné. 

5.2 METODA A ORGANIZACE VÝZKUMU 

Výzkum byl uskutečněn v období od 17. března 2018 do 28. března 2018. Probíhal 

elektronickou formou. Respondentům účastnícím se výzkumu byl zaslán přímý odkaz  

pro účast na daném výzkumu prostřednictvím e-mailu, nebo sociální sítě Facebook. Cílem 
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výzkumu bylo oslovit dostatečný počet plnoletých spoluobčanů z Ostravského regionu  

a zjistit jejich názor k danému tématu. 

Výzkum probíhal kvantitativně explorativní metodou a byl proveden formou 

dotazníku, na který byli respondenti přesměrováni pomocí přímého odkazu. Dotazník 

s názvem Provozování detektivní činnosti ve vybraném regionu obsahoval 13 otázek. 

Respondenti označovali u kaţdé otázky pouze jednu odpověď, která nejlépe vystihovala 

jejich názor. Výzkum byl zcela anonymní. 

5.3 PRŮBĚH VÝZKUMU 

Výzkum, respektive oslovování respondentů a vyplnění dotazníku probíhalo 

elektronickou formou, coţ značně urychlilo sběr odpovědí. Vyplňování dotazníků 

probíhalo 12 dní a shromáţdil jsem odpovědi od 95 respondentů, z čehoţ jeden musel být 

vyřazen z důvodu vyplnění vulgárních poznámek do otázky číslo 3.  

Během výzkumu bylo osloveno 109 respondentů. Dotazníkové šetření však 

nedokončilo 14 respondentů. Moţnými důvody jsou neznalost tématu, nebo neochota 

vyplňovat údaje jako jsou věk, dosaţené vzdělání apod. Platných responzí bylo 

shromáţděno 94, coţ odpovídá zhruba 86 % z celkového počtu oslovených spoluobčanů. 

V dotazníkovém šetření 84 respondentů (88 %) zvolilo pro vyplnění dotazníku přímého 

odkazu. Druhou moţností vyplnění dotazníku byl odkaz na sociální síti Facebook. Této 

moţnosti vyuţilo 11 respondentů (12 %).  

Dotazník byl poměrně krátký a respondentům zabralo vyplňování dotazníku 

poměrně málo času. Většinou vyplnění trvalo 2-5 minut (44 %), nebo 1-2 minuty (28 %), 

ovšem našli se také jedinci, kterým vyplňování dotazníku trvalo více neţ 60 minut (11 %). 

https://my.survio.com/E6X3K7D9B8C5A1A2B0I9/designer
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Obrázek 1: Přehled dotazníkového šetření [autor] 

Charakteristika souboru 

První čtyři otázky se týkaly charakteristiky souboru, tedy určení pohlaví, věku, 

nejvyššího dosaţeného vzdělání a oblasti zaměstnání respondentů. Sloţení respondentů  

z hlediska zastoupení muţů a ţen je relativně rovnoměrné. Co se týče otázky věkového 

sloţení respondentů, toto sloţení tak rovnoměrné nebylo. Důvodem mohla být neochota 

vyplňovat dotazník, nebo nedostatečné pokrytí dotazníkového šetření. Třetí 

charakteristikou souboru bylo zjišťování oblasti zaměstnání respondentů. Nejvyšší četnost 

měla kategorie studentů a respondentů, kteří uvedli oblast svého zaměstnání jako technicky 

zaměřené, coţ se dalo v Ostravském regionu předpokládat. Další oblasti zaměstnání, které 

mají vyšší četnost responzí jsou humanitní oblast a informační technologie. Poslední 

charakteristikou souboru bylo zjišťování dosaţeného vzdělání respondentů. 

V dotazníkovém šetření, se mi nepodařilo oslovit respondenty, kteří by měli vzdělání 
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základní či středoškolské vzdělání bez maturity. Moţné důvody jsou obdobné jako  

u otázky věkového sloţení respondentů. 

Otázka číslo 1: Uveďte své pohlaví: 

 

Obrázek 2: Výsledky otázky číslo 1 [autor] 

Tato otázka zjišťovala pohlaví respondentů. Jak je vidět na obrázku číslo 2, 

z celkových 94 responzí vyplnilo dotazníkové šetření 49 muţů (52,1 %) a 45 ţen (47,9 %). 

Dá se tedy říci, ţe průzkum probíhal rovnoměrně. 

Otázka číslo 2: Uveďte svůj věk: 

 

Obrázek 3: Výsledky otázky číslo 2 [autor] 
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Další zjišťovanou části charakteristiky souboru byl věkové rozmezí respondentů. 

Obrázek číslo 3 ukazuje, ţe největší skupinu respondentů se podařilo získat v intervalu  

od 18 do 30 let (54,3 %). Druhou nejčetnější skupinou dotazovaných jsou lidé věkového 

intervalu 41 aţ 59 let (25,5 %), třetí nejčetnější skupinou je pak 31 aţ 40 let (19,1 %)  

a v intervalu 60 a více let se mi podařilo oslovit pouze jednoho respondenta. 

Otázka číslo 3: Uveďte oblast svého zaměstnání: 

 

Obrázek 4: Výsledky otázky číslo 3 [autor] 

Jak je uvedeno na obrázku číslo 4, nejčetnější skupinou respondentů byli studenti 

(33 %). Dále pak skupina, která pracuje v technické oblasti (31,9 %). Třetí nejčastější 

odpovědí (11,7 %) byla oblast zaměstnání Humanitní a Jiná. Oblast zaměstnání 

informatika uvedlo 8 respondentů (8,5 %) a přírodní vědy uvedli respondenti 3 (3,2 %). 

Mezi jiné oblasti zaměstnání respondenti uvedli: 

 

Obrázek 5: Uvedené odpovědi do oblasti zaměstnání možnosti jiná [autor] 
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Otázka číslo 4: Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání: 

Mezi oslovenými respondenty se nenašel nikdo, kdo by uvedl své nejvyšší 

dosaţené vzdělání jako základní nebo střední bez maturity. Na níţe uvedeném grafu 

můţeme vidět, ţe nejpočetnější skupinou respondentů, kteří uvedli své nejvyšší dosaţené 

vzdělání, jako střední s maturitou bylo 55 dotázaných (58,5 %). Respondenti, kteří uvedli 

své nejvyšší dosaţené vzdělání, jako vysokoškolské bylo 39 oslovených spoluobčanů  

(41,5 %). 

 

Obrázek 6: Výsledky otázky číslo 4 [autor] 

Charakteristika výzkumného šetření 

Následující otázky jako charakteristiky výzkumného šetření byly zejména 

formulovány k ověření a tudíţ vyvrácení či potvrzení stanovených hypotéz. 

Otázka číslo 5: Kterou službu si nejvíce spojujete se soukromým detektivem? 

Nejpočetnější skupinou respondentů, byli respondenti, kteří si nejvíce spojují 

sluţby soukromého detektiva s ověřováním nevěry. Na obrázku číslo 7 můţeme vidět,  

ţe takto odpovědělo 35 respondentů (37,2 %). Druhou nejčastější odpovědí s 32 

respondenty (34 %), je spojení sluţby soukromého detektiva s pátráním po zmizelých 

osobách či věcech. Zbytek dotázaných si pak spojují sluţby soukromého detektiva 

s hledáním informací z otevřených zdrojů (21,3 %) a s ochranou osob a majetku (7,4 %). 
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Obrázek 7: Výsledky otázky číslo 5 [autor] 

Otázka číslo 6: Znáte nějaké detektivní agentury v regionu? 

Na otázku, zda respondenti znají nějaké detektivní agentury v regionu, odpovědělo 

77 respondentů záporně (81,9 %), kladně se pak vyjádřilo pouze 17 respondentů (18,1 %).  

 

Obrázek 8: Výsledky otázky číslo 6 [autor] 

Otázka číslo 7: Střetl/a jste se někdy se soukromým detektivem ve svém reálném životě? 

Otázka číslo 7 zjišťovala, zda se dotazovaní spoluobčané setkali ve svém reálném 

ţivotě se soukromým detektivem. Jak je zřejmé z obrázku číslo 9, zápornou odpověď  

na otázku uvedla drtivá většina respondentů tedy 85 (90,4 %). Kladně odpovědělo pouze 9 

dotázaných (9,6 %). 
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Obrázek 9: Výsledky otázky číslo 7 [autor] 

Otázka číslo 8: Využil/a jste někdy v minulosti služeb soukromého detektiva? 

 

Obrázek 10: Výsledky otázky číslo 8 [autor] 

Na otázku, zda respondenti v minulosti někdy vyuţili sluţeb soukromého detektiva, 

odpověděli jednomyslně ne (100 %). 
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Otázka číslo 9: Kolik byste byl/a ochoten/ochotna zaplatit za hodinu práce 

soukromého detektiva? 

 

Obrázek 11: Výsledky otázky číslo 9 [autor] 

Pouze 5 dotázaných respondentů (5,3 %) by ohodnotilo práci soukromého detektiva 

minimální mzdou. Hodinovou mzdou 100-200Kč by práci soukromého detektiva 

ohodnotilo 32 respondentů (34 %). Ohodnocení v mzdovém rozmezí 250-500Kč/h  

si dovede představit nejvyšší počet respondentů tedy 49 (52,1 %). Nejvyšší částku 

z uvedených moţností, by pak bylo ochotno za práci soukromého detektiva zaplatit  

8 respondentů (8,5 %). 

Otázka číslo 10: Dal/a byste přednost ochraně soukromého detektiva v civilu před 

členem soukromé bezpečnostní služby ve stejnokroji? 

Na otázku, zda by dali přednost ochraně soukromého detektiva před členem SBS, 

odpovědělo 53 dotázaných (56,4 %) kladnou odpovědí a 20 respondentů zápornou 

odpovědí (21,3 %). Odpověď nevím vyuţilo 21 dotázaných (22,3 %).  
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Obrázek 12: Výsledky otázky číslo 10 [autor] 

Otázka číslo 11: Využil/a byste v případě potřeby služeb soukromého detektiva při 

pátrání po zmizelé osobě, nebo věci? 

Jak je uvedeno na obrázku 13, většina respondentů (73,4 %) odpověděla, ţe by 

v případě pátrání po zmizelé osobě či věci vyuţila sluţeb soukromého detektiva. Záporně 

se vyjádřilo 9 respondentů (9,6 %) a odpověď nevím vyuţilo 16 respondentů (17 %). 

 

Obrázek 13: Výsledky otázky číslo 11 [autor] 
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Otázka číslo 12: Využil/a byste v případě potřeby služeb soukromého detektiva ke 

sledování osob? 

V otázce číslo 12 byli spoluobčané dotazováni, zda by vyuţili, v případě potřeby, 

sluţeb soukromého detektiva ke sledování osob. Odpověď nevím vyuţilo 15 respondentů 

(16 %). Záporně se k otázce vyjádřilo 17 dotázaných (18,1 %). Respondentů, kteří se 

vyjádřili kladně k této otázce, bylo 62 (66 %). Výše uvedené údaje můţeme najít na 

obrázku číslo 14. 

 

Obrázek 14: Výsledky otázky číslo 12 [autor] 

Otázka číslo 13: Využil/a byste služeb soukromého detektiva k sledování obratu a 

informací z veřejných zdrojů konkurenčních firem? 

Závěrečnou otázkou výzkumu jsem se dotazoval respondentů, zda by vyuţili 

v případě potřeby sluţeb soukromého detektiva ke sledování obratu a informací 

z veřejných zdrojů konkurenčních firem. Jak je uvedeno na obrázku číslo 15, u této otázky 

odpověď nevím vyuţilo 22 respondentů (23,4 %), odpověď ano uvedlo v dotazníku 27 

dotazovaných (28,7 %) a nejvyšší četnost měla odpověď ne, kterou označilo 45 

respondentů (47,9 %). 
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Obrázek 15: Výsledky otázky číslo 13 [autor] 

5.4 DISKUZE K VÝZKUMU 

Během výzkumu bylo nasbíráno celkem 95 responzí. Jedna responze však musela 

být z dotazníkového šetření vyloučena z důvodu uvedení vulgárních poznámek u otázky  

číslo 3: Uveďte oblast svého zaměstnání. Tuto responzi jsem vyřadil a celkový počet 

platných responzí je tedy 94. 

Výzkumný soubor zahrnuje několik otázek spjatých se soukromou detektivní 

sluţbou. První otázka tohoto souboru byla v souladu s druhou a třetí pracovní hypotézou. 

Respondentů se dotazovala, která sluţba soukromého detektiva se jim spojí s pojmem 

soukromý detektiv. Nejčastější odpovědí bylo ověřování nevěry (37,2 %) a hledání 

ztracených osob a majetku (34 %). Četnost těchto odpovědí si vysvětluji populárností 

práce soukromých detektivů z hlediska kniţních románů, filmů apod. Zejména 

v souvislosti s ověřováním partnerské nevěry.  

Cílem další otázky výzkumného souboru bylo zjistit, zda respondenti znají nějaké 

detektivní agentury v Ostravském regionu. Pouze 18,1 % uvedlo, ţe v Ostravském regionu 

zná nějakou detektivní agenturu, zbytek odpověděl záporně. Toto nízké procento znalosti 

konkrétních detektivních agentur bude zřejmě způsobeno nedostatečným povědomím  

o detektivní práci, nedostatečnou reklamou, nebo nízkým zájmem o tyto sluţby 

v Ostravském regionu. Následující otázka číslo 7 zjišťovala, zda u respondentů někdy 

došlo v reálném ţivotě ke kontaktu se soukromým detektivem. Na tuto otázku drtivá 
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většina odpověděla záporně, pouze 9,6 % respondentů odpovědělo kladně. Otázka úzce 

souvisí s předešlou otázkou o znalosti detektivních agentur v Ostravském regionu. Otázka, 

zda spoluobčané někdy vyuţili sluţeb soukromého detektiva, byla jednomyslně 

zodpovězena záporně. Z 94 přijatých responzí se nenašel ţádný respondent, který by vyuţil 

sluţeb soukromého detektiva. Tato otázka úzce souvisí s otázkou číslo 6 a 7. Důvodem 

nulové zkušenosti můţe být, stejně jako u otázky 6 a 7, nedostatečná reklama, nebo takřka 

minimální zájem o tyto sluţby. Dalším důvodem můţe být i finanční náročnost 

detektivních sluţeb, jelikoţ se ceny pohybují od 250-1000 Kč/h a více. 

Další otázkou dotazníkového šetření je, jakou částku by byli respondenti ochotni 

investovat do hodiny času soukromého detektiva. Otázka souvisela s šestou pracovní 

hypotézou. Z výzkumu vyplynulo, ţe by občané ohodnotili sluţby soukromých detektivů 

spíše vyšší hodinovou částkou, čili 250 Kč/h a více. 

V dotazníkovém šetření se vyskytla otázka, zda by občané upřednostnili ochranu 

soukromého detektiva v civilu, před ochranou pracovníka bezpečnostní sluţby ve 

stejnokroji. Na výzkumnou otázku odpověděla nadpoloviční většina kladně. Zbytek vyuţil 

odpovědi nevím, nebo se k této problematice vyjádřil záporně. Dle mého názoru by občané 

upřednostnili ochranu soukromého detektiva z důvodu utajení, respektive jeho civilního 

oblečení, které mu propůjčuje tuto vlastnost. 

Poslední tři otázky navazují na hlavní hypotézu, zda by občané v případě potřeby 

vyuţili sluţeb soukromého detektiva. Respondenti vyjádřili zájem o vyuţití sluţeb 

soukromé detektivní sluţby v případě potřeby v oblasti sledování osob, nebo pátrání po 

zmizelé osobě či věci. Ve většině se však vyjádřili záporně k vyuţití soukromého detektiva 

v případě sledování obratu a informací z veřejných zdrojů. Sluţby sledování a pátrání jsou 

velice oblíbené a známé činnosti detektivních sluţeb, proto by je mnoho respondentů 

v případě potřeby vyuţilo. Sledování obratu a informací z veřejných zdrojů se nemusí jevit 

pro respondenty jako důleţité, například z důvodu, ţe nemají zkušenost s podnikáním. 

Další moţností můţe být skutečnost, ţe jde o veřejné zdroje, tudíţ se můţe respondentům 

jevit tato práce jako snadná a mohou nabýt dojmu, ţe si ji mohou vykonat sami.  
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5.5 OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ 

Na základě stanovených hypotéz v podkapitole 5.1, tyto hypotézy ověřuji. 

Z výsledků dotazníkového šetření prvně ověřuji šest pracovních hypotéz, a na závěr tři 

hlavní hypotézy. 

Ověření pracovních hypotéz 

I. Pracovní hypotéza: Občané se prakticky nikdy nesetkali s činností soukromého 

detektiva v místě bydliště. 

Otázka číslo 6 se věnovala tomu, zda respondenti znají nějaké detektivní sluţby 

v Ostravském regionu. Výrazná většina, tedy 81,9 % odpověděla záporně a zbylých 18,1 % 

respondentů odpovědělo kladně. Otázka číslo 7 se respondentů dotazovala, zda se ve svém 

reálném ţivotě setkali se soukromým detektivem. Drtivá většina odpověděla záporně, tedy 

90,4 %, zbytek tedy 9,6 % se vyjádřil kladně. Pracovní hypotéza I. Občané se prakticky 

nikdy nesetkali s činností soukromého detektiva v místě bydliště, se potvrzuje. 

II. Pracovní hypotéza: Občané si detektivní služby spojují zejména s ověřováním 

partnerské nevěry. 

Této hypotéze se věnovala otázka číslo 5, která se respondentů dotazovala, kterou 

sluţbu si nejčastěji spojují se soukromým detektivem. Většina, tedy 35 respondentů  

(37,2 %) z 94 respondentů, si nejčastěji spojují práci soukromého detektiva s ověřováním 

partnerské nevěry. Pracovní hypotéza II. Občané si detektivní služby spojují zejména 

s ověřováním partnerské nevěry, se potvrzuje. 

III. Pracovní hypotéza: Občané si detektivní služby spojují zejména s vyhledáváním 

ztracených osob nebo věcí. 

Podobně jako u pracovní hypotézy číslo II. se i tato pracovní hypotéza 

vyhodnocuje, respektive ověřuje na základě otázky číslo 5. Na odpověď na otázku, s jakou 

sluţbou si spojují spoluobčané soukromého detektiva, uvedlo jako odpověď 32 

respondentů (34 %) pátrání po zmizelých osobách či věcech. Jelikoţ se jedná o druhou 

nejčetnější odpověď, s minimálním odstupem vzhledem k první nejčetnější odpovědi 

(spojování sluţeb soukromého detektiva s ověřováním partnerské nevěry).  



46 

 

Pracovní hypotéza III. Občané si detektivní služby spojují zejména s vyhledáváním 

ztracených osob nebo věcí, se potvrzuje.  

IV. Pracovní hypotéza: Občané dávají přednost ochraně detektiva před ochranou 

soukromé bezpečnostní služby. 

S touto hypotézou je spojena otázka číslo 10, která se dotazovala respondentů, zda  

by dali přednost ochraně soukromého detektiva v civilu před členem soukromé 

bezpečnostní sluţby ve stejnokroji. Bylo zde na výběr ze tří moţností odpovědi. Většinová 

část odpovědí byla však kladná tedy 53 responzí, coţ je 56,4 %. Pracovní hypotéza IV. 

Občané dávají přednost ochraně detektiva před ochranou soukromé bezpečnostní služby, 

se potvrzuje. 

V. Pracovní hypotéza: Občané by využili soukromého detektiva ke komerčnímu 

zpravodajství z otevřených zdrojů. 

Na tuto pracovní hypotézu byla zaměřena otázka číslo 13. Cílem bylo zjistit, zda 

spoluobčané mají zájem o sluţby soukromého detektiva ke sledování obratu a informací 

konkurenčních firem pocházejících z veřejných zdrojů. Na tuto otázku odpovědělo kladně 

pouze 28,7 % respondentů, 23,4 % vyuţilo moţnost nevím a většinová část respondentů 

odpověděla záporně, tedy 47,9 %. Důvodem záporných odpovědí můţe být neochota 

investovat finance do sluţeb, které se věnují vyhledáváním informací ve volně dostupných  

a otevřených zdrojích. Tato pracovní hypotéza V. Občané by využili soukromého 

detektiva ke komerčnímu zpravodajství z otevřených zdrojů, se zamítá. 

VI. Pracovní hypotéza: Občané vnímají služby soukromého detektiva jako finančně 

náročné. 

Tato hypotéza úzce souvisí s otázkou na respondenty, kolik by byli ochotni zaplatit  

za hodinu práce soukromého detektiva. U této otázky byly čtyři moţnosti. Minimální 

mzdou by ohodnotilo soukromé detektivy 5,3 % dotázaných, mzdovým intervalem 100-

200 Kč/h pak 34 % respondentů. Nadpoloviční většina respondentů (52,1 %) by ohodnotila 

práci soukromých detektivů mzdovým intervalem 250-500 Kč/h a 8,5 % by jejich práci 

ohodnotila mzdovým rozmezím 600-1000 Kč/h. Poslední dva mzdové intervaly hodnotím 

jako finančně náročné. To znamená, ţe celkem 60,6 % respondentů vnímá sluţby 
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soukromých bezpečnostních sluţeb jako nákladné. Pracovní hypotéza VI. Občané 

vnímají služby soukromého detektiva jako finančně náročné, se potvrzuje. 

 

Ověřování hlavních hypotéz 

I. Hlavní hypotéza: Občané nevědí o moţnosti vyuţití detektivních sluţeb v regionu. 

Na základě jiţ potvrzené pracovní hypotézy číslo I. a otázek dotazníkového šetření 

číslo 6 a 7, které byly rozebrány v I. pracovní hypotéze, se hlavní hypotéza I. Občané 

nevědí o možnosti využití detektivních služeb v regionu, potvrzuje. 

II. Hlavní hypotéza: Občané jiţ v minulosti vyuţili sluţeb soukromého detektiva. 

Hypotéza opírající se o otázku číslo 8 dotazníkového šetření, zda respondenti někdy 

v minulosti vyuţili sluţeb soukromého detektiva. Na tuto otázku respondenti jednomyslně 

zodpověděli zápornou odpovědí, tedy nikdo v minulosti nevyuţil sluţeb soukromého 

detektiva. Z této skutečnosti vyplývá, ţe hlavní hypotéza II. Občané již v minulosti využili 

služeb soukromého detektiva, se zamítá. 

III. Hlavní hypotéza: Občané by v případě potřeby vyuţili sluţeb soukromého detektiva. 

Tato hlavní hypotéza je stěţejní pro výzkum této bakalářské práce. Dotazníkové 

šetření probíhalo s cílem zjištění zájmu o sluţby soukromého detektiva a tyto sluţby 

konkretizovat. Na tuto hlavní hypotézu navazuje pracovní hypotéza číslo V., kterou jsem 

musel zamítnout. V dotazníkovém šetření jsem se otázkami 11 aţ 13 zabýval, zda  

by v případě potřeby respondenti vyuţili sluţeb soukromého detektiva. Otázka číslo 11  

u respondentů zjišťovala, zda by v případě potřeby vyuţili sluţeb soukromého detektiva při 

pátrání po zmizelé osobě, či věci. Na tuto otázku valná většina odpověděla kladně, téměř 

74 % respondentů. Otázka číslo 12 se respondentů dotazovala, zda by v případě potřeby 

vyuţili sluţeb soukromého detektiva ke sledování osob. K vyuţití sluţeb sledování osob se 

kladně vyjádřilo 66 % respondentů. Otázka číslo 13 je zahrnuta v V. pracovní hypotéze. 

Na základě skutečností, ţe by v případě potřeby respondenti vyuţili sluţeb soukromého 

detektiva ve smyslu pátrání po zmizelé osobě či věci, nebo ve smyslu sledování osob, se 

hlavní hypotéza III. Občané by v případě potřeby využili služeb soukromého detektiva, 

potvrzuje. 
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6 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se snaţil přiblíţit problematiku soukromých 

detektivních sluţeb. V teoretické části bakalářské práce jsem uvedl nezbytnou právní 

úpravu, která upravuje činnost soukromých detektivních agentur. V této kapitole jsou  

i zmíněna rizika protiprávního jednání soukromého detektiva, neboť soukromý detektiv 

svou prací zasahuje do práv zájmové strany pro zajištění práv klienta. Můţe se tak 

v některých případech dostat do konfliktu se zákonem. V další kapitole, která pojednávala 

o soukromých detektivních sluţbách, jsem se zaměřil na potřebnou odbornou způsobilost 

soukromého detektiva v České republice. Dále pak na širokou škálu pouţívaných metod 

soukromé detektivní činnosti a operativní činnost soukromých detektivů. V páté kapitole 

jsem rozebíral detektivní spolupráci Visegrádské čtyřky a zkoumal jsem právní úpravu  

a potřebnou odbornou způsobilost sousedních zemí, které jsou součástí Visegrádské 

aliance jmenovitě tedy Polska, Slovenska a Maďarska. 

V praktické části jsem se věnoval sociologickému výzkumu. Zkoumal jsem, 

pomocí dotazníkového šetření kvantitativně explorativní metodou, zájem o soukromé 

detektivní sluţby v Ostravském regionu. Jako první jsem si stanovil hypotézy týkající se 

tohoto tématu, podle nichţ jsem sestavil otázky dotazníkového šetření. Sběr dat probíhal 

přes internet, coţ značně urychlilo celý výzkum a podařilo se oslovit velký počet 

respondentů. Platných responzí, které se ve výzkumu podařilo získat, bylo 94, coţ je více, 

neţ bylo k výzkumu potřeba. S ohledem na vyhodnocení dat jsem potvrzoval, či vyvracel 

na začátku stanovené hypotézy. 

Cílem provedeného výzkumu bylo zjistit, jaké povědomí mají občané Ostravského 

regionu o Detektivních sluţbách a zda daných sluţeb vyuţívají, případně jiţ někdy 

v minulosti vyuţili. Z výsledků výzkumu však vyplynulo, ţe všeobecné povědomí o této 

problematice je velmi nízké a občané o tento typ sluţeb nejeví zájem. Důvodů můţe být 

hned několik. Prvním z nich je poměrná finanční náročnost detektivních sluţeb. Jak 

vyplývá z dotazníkového šetření, respondenti spojují detektivní sluţby s vyšší hodinovou 

sazbou. Dle dostupných informací se hodinová sazba pohybuje okolo 250-1000 Kč/h, 

odvíjející se od konkrétní sluţby. V podmínkách Ostravského regionu se tak jedná  

o relativně nadstandardní ohodnocení, které je ne kaţdý ochoten zaplatit. Dalším z důvodů 

můţe být relativně nízká míra kriminality a důvěra občanů v činnost státních 
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bezpečnostních sloţek. Soukromé detektivní sluţby u nás nemají zavedenou tradici, tudíţ 

se většina občanů, v případě potřeby obrací na státní sloţky.  

Výsledky provedeného výzkumu pak mohou především pomoci osobám  

jiţ podnikajícím či osobám, které tuto formu podnikání plánují provozovat. Potenciál 

především vidím v oblasti ověřování partnerské nevěry a hledáním ztracených osob či věcí. 

Trendem pak také můţe být pátrání po ztracených domácích zvířatech. Byť se můţe tato 

forma pátrání jevit jako „podřadná“, právě za tento druh pátrání jsou dnes lidé ochotni 

zaplatit nemalé peníze. I přes výše zmíněná zjištění, věřím, ţe se do budoucna soukromé 

detektivní sluţby v Ostravském regionu stanou běţným prostředkem pro získání 

relevantních informací či zajištění bezpečnosti především v případech, kdy nebude moţné 

tyto poţadavky zajistit jinak. Nezbytným krokem je pak najít vhodnou strategii, jak 

povědomí o těchto sluţbách zvýšit, případně najít produkt, který by oslovil širší veřejnost  

a začalo by se tak sluţeb soukromých detektivů více vyuţívat. 

Bakalářská práce můţe dále slouţit jako studijní materiál v problematice 

soukromých detektivních sluţeb v oboru technická bezpečnost osob a majetku na VŠB-TU 

Ostrava fakultě bezpečnostního inţenýrství. 
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SEZNAM ZKRATEK 

apod.  a podobně 

tzn.  to znamená 

PČR  Policie České republiky 

SBS  Soukromá bezpečnostní sluţba 

VŠB-TU Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

GDPR  General data protection regulation 

EU  Evropská unie 
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