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 Trestně procesní činnost

 Operativně pátrací činnost

 Kriminalisticko technická činnost



 druh kriminalisticko bezpečnostní činnosti, který je 
tvořený systémem opatření a úkonů policejně 
bezpečnostních orgánů, především procesního 
charakteru, realizovaný zejména v průběhu 
přípravného řízení, směřující k objasnění trestných 
činů, zjištění jejich pachatelů, přijetí nezbytných 
opatření k předcházení trestné činnosti a vytvoření 
adekvátních podmínek pro rozhodování soudů



 prověřování trestných činů;

 vyšetřování trestných činů;

 zkrácené přípravné řízení. 
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 druh kriminalisticko bezpečnostní činnosti, který je 
tvořený systémem operativně pátracích opatření a 
úkonů, realizovaný především pracovníky služby 
kriminální policie a vyšetřování, založený na 
zákonech, mezinárodních smlouvách a příslušných 
interních normativních instrukcích, směřující za 
využití speciálních utajovaných i neutajovaných 
prostředků, metod a postupů k předcházení, 
zamezování, odhalování a objasňování trestných 
činů, zjištění jejich pachatelů, jakož i pátrání po 
osobách a jiných objektech



◦ operativně pátrací činnost realizovaná mimo rámec 
trestního řízení – mimoprocesní forma;

◦ operativně pátrací činnost realizovaná v rámci 
trestního řízení – procesní forma.



 druh kriminalisticko bezpečnostní činnosti, 
který je tvořený systémem kriminalisticko 
technických metod, prostředků a postupů, 
realizovaný především pracovníky 
kriminalisticko technických a znaleckých 
(expertizních) pracovišť Policie České 
republiky, při plnění úkolů vyplývajících ze 
zákonné právní úpravy a navazujících 
interních normativních instrukcí, směřující 
k zajištění důkazů pro trestní řízení, s cílem 
přispět k řádnému objasnění věci.



 forma směřující v souladu s příslušnými 
ustanoveními trestního řádu k vyhledání a 
zajištění důkazů pro trestní řízení;

 využívající dostupné metody a prostředky 
v souladu s kriminalisticko taktickými 
pravidly a kriminalisticko technickými 
požadavky rozpracovanými kriminalistikou.
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