Praktická kriminalistika
Předmluva
Vážení čtenáři,
byl jsem požádán o recenzi a předmluvu k této publikaci. Její autoři plk. JUDr. Jan Hlaváček, ředitel Kriminalistického ústavu Praha a JUDr.
Miroslav Protivinský, DrSc., emeritní univerzitní profesor, spolu s kolektivem
pracovníků Kriminalistického ústavu Praha - si předsevzali vysoký cíl:
Nabídnout odborné policejní veřejnosti nově koncipovanou kriminalistickou
příručku výhradně určenou pro kriminalistickou praxi. My, déle sloužící policisté,
si ještě velmi živě pamatujeme na oba díly „Kriminalistické příručky“, které
začátkem 60. let minulého století vydal Kriminalistický ústav VB (a které pak
byly jednou či dvakrát vydány opakovaně). Neskrývaným cílem autorů Jana
Hlaváčka a Miroslava Protivínského bylo tento klenot československé
kriminalistické literatury nahradit, což je nutné považovat za hodně odvážný cíl.
Prozatím nikomu se to nepovedlo, byť pokusů bylo učiněno několik.
Musím konstatovat, že „Praktická kriminalistika“ je skutečně příručkou
praktickou, protože se nezabývá zkoumáním a řešením teoretických problémů
kriminalistiky, ale heslovitě a přehledně uvádí návody, jak mají policisté (resp.
další orgány činné v trestním řízení) postupovat při vyhledávání, dokumentaci,
zajišťování a odesílání stop a jiných věcných důkazů v nejrůznějších situacích,
do kterých se při objasňování trestné činnosti dostanou. Neocenitelným
přínosem jejich snažení je i upozorňování na chyby, které se v praxi vyskytují,
což v konečném důsledku nezřídka vede ke ztrátě důkazní hodnoty. Všechny
dosavadní zkušenosti kriminalistů, státních zástupců a soudců potvrzují
základní zásadu spočívající v důležitosti zajištění a ohledání místa činu, ve
vyhledávání všech upotřebitelných stop a jejich dokumentaci a v jejich fixaci pro
znalecké zkoumání. S tím souvisí i další neotřesitelné tvrzení, totiž, že místo
činu se nedá důkazně nahradit a zásadní chyby učiněné v průběhu ohledání
nelze ničím odčinit.
Autoři „Praktické kriminalistiky“ koncipovali jednotlivé kapitoly v dobře
promyšleném logickém sledu. Za pozitivní a vskutku praktický rys publikace
považuji i to, že autoři hned v úvodu dávají metodický návod, jak ji používat. To
zvýšilo užitnou hodnotu nabízeného materiálu. Uživateli současně nabízejí
volbu postupu od jednoduššího ke složitějšímu.
Na základě svých dlouholetých zkušeností z praktické policejní práce
i z řídících funkcí na úrovni okresu, kraje a centrály si dovoluji tvrdit, že
koncepci a vnitřní uspořádání „Praktické kriminalistiky“ lze v našich podmínkách
považovat za novátorský čin, byť se k němu autoři nechali inspirovat aktuálními
zahraničními prameny. Za rozumné považuji i to, že autoři - ač vázáni
současnou právní úpravou - se nesnaží alibisticky odkazovat na stávající právní
úpravu, neboť v důsledku vývoje by tato skutečnost mohla být zavádějící.
„Praktická kriminalistika“ je výsledkem kolektivní práce – to je znalostí,
zkušeností a dovedností současných kriminalistických i pedagogických
odborníků. Jsem proto přesvědčen, že bude pro své čtenáře mnohem
přesvědčivější a účelnější než publikace dosavadní. Všem, kteří se na jejím
vzniku podíleli, si dovoluji vyjádřit poděkování.

Proto Vám, vážení čtenáři, s plnou odpovědností doporučuji seznámit se
s touto publikací a především využívat ji v praxi při naplňování jednoho
z nejdůležitějších úkolů a poslání policejní práce - odhalování a objasňování
trestné činnosti.
plk. JUDr. Petr Želásko
ředitel Správy hl. m. Prahy Policie ČR
10. února 2007

