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Nový  zákon  o  znalcích  by  měl  být  klíčovým  právním  aktem  pro  znalce  na  mnoho  let  dopředu.  Po  schválení 
v  parlamntu  ale  tento  návrh  narazil  v  senátu,  který  jej  zamítl.  Komentář  k  této  události  popisuje  možné  důvody 
tohoto  zamítavého  postoje,  jakož  i  názor  autora  na  vystoupení  našich  zákonodárců  k  dané  probleamtice,  jako 
dokreslení toho, jak se s (ne)zanlostí problematiky naši zákonodárci k dané věci stavěli.

Kvalita znalců očima návrhu zákona (Ing. Marián Svetlík, Sr.)            5

Jak to vlastně je s možností  identifikace pomocí IP adres? Jaké adresy se kde ukládají a co vlastně je obsahem 
takové  adresy?  A  jak  je  vlastně  ovlivněn  obsah  IP  adresy  (její  vypovídající  schopnost)  způsobem  připojení 
k internetu a potažmo výběrem poskytovatele internetového připojení?

Tento častý problém se snaží vysvětlit ve svém článku soudní znalkyně ze Slovenska. Často se totiž setkává se 
znaleckou otázkou právě na IP adresy a množství nejasností v této oblasti od zadavatelů posudků navrhuje vyřešit 
jednoduchým vysvětlujícím popisem základních  skutečností,  které  se právě  k  IP adresám vztahují. Určitě  dobrá 
inspirace!

Znalecké vysvetlenia  IP adresa (Ing. Ildikó Pšenáková, PhD.)            13

Mobilní  technika přináší mnoho užitku, ale  i mnoho problémů. Některé  jsou spojeny se škodlivými programovými 
kódy, které nás mohou připravit o cenné  informace. Jiné problémy přináší situace s masivním rozvojem aplikací 
a s tím nezřídka spojenými problémy s autorstvím jednotlivých programů. V těchto (a určitě  i v dalších) situacích 
přichází na řadu potřeba analyzovat zdrojové kódy aplikací. Je vůbec možné se ke zdrojákům aplikací pro mobilní 
zařízení dostat?

Jeden  ze  způsobů,  jak  tento  problém  vyřešit  pro  aplikace,  které  jsou  psány  v  programovacím  jazyce  Java  pro 
prostředí Android (což je pravděpodobně ta nejčastejší situace), popisuje náš následující článek.

Vážení čtenáři!

Opět  se  Vám  dostává  do  rukou  nové  číslo  časopisu,  který  je  věnován  digitální  forenzní  analýze. Opět,  jak  tomu  bylo  i  s minulými  čísly, 

s mírným zpožděním, za co se Vám omlouváme. Nicméně stíháme vydávat jedno číslo za půl roku a to je doufám dobré znamení. Děkujeme 

tímto za Vaši shovívavost.

V tomto čísle se sešli další zajímavé příspěvky. V úvodu předkládáme komentář k  legislativnímu procesu nového návrhu zákona o znalcích, 

který byl ukončen zamítavým usnesením Senátu ČR. Myslím, že názory a připomínky našich zákonodárců,  které  jsou zde uvedeny, pěkně 

dokreslují celkovou situaci. Jsem přesvědčen, že to stojí za přečtení. Na první pohled stručný, ale o to důležitější článek, vysvětlující situaci 

s  IP adresami, nám přišel ze Slovenska, za což úpřimně děkujeme a doufáme, že není poslední.  Je  také důkazem, že náš časopis začíná mít 

mezinárodní přesah. Dále  se dozvíte,  jak  je možné získat zdrojové  texty aplikací psaných v  Javě pro Android a poslední článek  je úvodním 

pojednáním  o  problematice  zkoumání  výpočetní  techniky  od  firmy Apple.  Předpokládáme  se  věnovat  této  aktuální  problematice  i  nadále, 

protože zařízení tohoto výrobce se stávají stále častějšími.

Přeji Vám zajímavé čtení a užitečné informace.

Marián Svetlík

Získání zdrojových kódů aplikací pro Android (Ing. Marián Svetlík, Sr.)           17

Poslední článek  tohoto čísla se věnuje počítačům firmy Apple, konkrétně procesu zajištění dat z  těchto počítačů. 
V  poslední  době  se  počítače  tohoto  výrobce  těší  velké  popularite  a  tím  i  roste  jejich  počet  a  následně  i  výskyt 
v procesu znaleckého zkoumání. S posledním vývojem se toho ale u nich i mnoho změnilo z pohledu konstrukce 
a programového vybavení. Standardní postupy, známé z jiných "běžných" počítačů, u počítačů firmy Apple s ope
račním systémem macOS již nefungují.

Od  roku  2015  se  potkáváme  s  novými  verzemi  macOS,  novým  souborovým  systémem  a  novou  konstrukcí 
počítače, kdy již není možné pevný disk z počítače vymontovat. To přináší nutnost vytvořit a použít nové metody 
a  postupy.  Specifika  zajištění  dat  z  počítačů  firmy Apple  popisuje  náš  poslední  článek.  Navíc  autoři  slibují  i  po
kračování  popisu  specifických  metod  a  postupů  zkoumání  těchto  počítačů,  takže  doufáme,  že  i  v  budoucnu  se 
budeme mít na co těšit. Tento článek určitě nepřehlédněte!

Zajišťování dat z počítačů od firmy Apple (Dominik Novák)            23

OBSAH:



Digital Forensic Review
DISKUSE

DFR
5

1/2019

1) Svetlík Sr., M., Nový návrh Zákona o znalcích”, Digital Forensic Review 1/2017,  str.  511,  ISSN 25705040, dostupné z online zdroje https://
issuu.com/digitalforensicreview

2) https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=12&IS=6214&D=02.05.2019#b19792

3) Stačí se jenom podívat na jejich seznam v http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=142884

4) já, jako právní laik, jsem se v článku v Digital Forensic Review 1/2017 (str. 9) pozastavoval nad nmožstvím připomínek, které vytýkaly MSp právní 
rozpory, které v původním návrhu byly uvedeny.

ÚVOD
Přestože jsem se již několikrát zavázal, že k systému 

výkonu  znalectví  u  nás  se  již  vyjadřovat  nebudu,  ne‑
bylo  by  to  vůči  vám,  čtenářům,  spravedlivé.  Nový  zá‑
kon  o  znalcích,  který  je  ještě  stále  v  legislativním 
procesu, je pro znalce důležitý, tudíž je nezbytné připo‑
menout  aktuální  situaci  a  svůj  komentář  si  k  tomu 
nemohu odpustit.

AKTUÁLNÍ STAV
Shrnu  v  rychlosti  aktuální  stav  projednávání  nové‑

ho  zákona  o  znalcích  a  navážu  tím  vlastně  na  článek 
„Nový  návrh  Zákona  o  znalcích”,  který  byl  uveřejněn 
v  našem  prvním  čísle  časopisu  „Digital  Forensic 
Review”1).  Prakticky  těsně  po  našem  článku  byl  návrh 
zákona  doručen  do  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu 
ČR. V prvním  čtení  se  dostal  k  jednání  v  květnu  2018, 
na druhé  čtení  došlo  v  lednu  letošního  roku  a  v parla‑
mentu  byl  ve  třetím  čtení  schválen  počátkem  března 
tohoto roku. Posléze byl zákon poslán do senátu a tam 
byl  na  začátku  května  2019,  na  základě  doporučení 
ústavně‑právního výboru, zamítnut.

O  důvodech  zamítnutí  se  bohužel  dá  jen  spe‑
kulovat,  protože  v  době  psaní  tohoto  článku  nebyl  na 
webu  senátu  zveřejněn  zápis  z  jednání  tohoto  výboru 
k danému zákonu a ze schůze senátu, kde byl zákon za‑
mítnut, toho o důvodech zamítnutí prakticky nic není.

Jediné, co by se možná dalo dovodit a co problesklo 
z  vystoupení  některých  senátorů2)  je,  že  se  prav‑
děpodobně  neztotožnili  s  tím,  že  kompletní  výkon 
dohledu  nad  znaleckou  činností  se  v  novém  zákoně 
přesouvá  na  jeden  centrální  subjekt,  kterým  je 
Ministerstvo  spravedlnosti  ČR.  Případně  se  dá 
vypozorovat  to,  že  původní  návrh  zákona  z  dílny 
Ministerstva  spravedlnosti,  doznal  v  průběhu  jednání 
v  poslanecké  sněmovně  značných  změn  a  byla  tam 

projednána  více  než  stovka  pozměňovacích  návrhů3) 
a tudíž se z tohoto pohledu lze pozastavit nad kvalitou 
předloženého  návrhu4).  V  každém  případě  lze  kon‑
statovat, že senát se ani nehodlal zabývat  jednotlivými 
detaily  zákona  a  zamítl  jej  jako  celek  (včetně  dvou 
dalších přímo souvisejících zákonů).

Nicméně  z  těch  několika  málo  vystoupení 
poslanců  a  senátorů k  tomuto  zákonu  jsem  si  udělal 
vlastní  představu  o  tom,  jak  na  výkon  znalectví 
pohlížejí. Předesílám, že níže uvedené názory a závěry 
jsou  čistě  odvozeny  prizmatem  mých  vlastních 
zkušeností a v žádném případě je nikomu nevnucuji a v 
žádném  případě  tím  nechci  vyjadřovat  cokoliv  vůči 
poslancům  nebo  senátorům. A  také  si  nedělám  nárok 
na správnost mé interpretace.

Chybují jenom znalci

První  okruh  problémů  bych  uvodil  konstatováním, 
že jestli se někde v souvislosti se znaleckým posudkem 
vyskytuje  jakýkoliv  problém,  tak  je  vždy  na  straně 
znalců.

Tady  si dovolím citovat paní poslankyni Válkovou: 
„… Ten revizní posudek dospěl k jednoznačnému závěru, že 
znalkyně  překročila  všechny  hranice,  a  upozornili  také,  že 
znalkyně  celý  profesní  život  vyšetřovala  v  pedagogicko‑
psychologické poradně děti s poruchami učení či chování, což 
je  způsob  zcela  odlišný  od  diagnostiky  osobnostních  poruch 
a věrohodnosti…”

To  vyjádření  dle  mého  jednoznačně  směřuje  k  zá‑
věru,  jak  si  to paní znalkyně mohla dovolit! Ano, paní 
znalkyně  měla  pravděpodobně  odmítnout  podat 
posudek  mimo  svoji  specializaci.  Všichni  ale  víme, 
podle  jakých  pravidel  se  specializace  zapisuje  do 
odbornosti  znalce,  že  to  je  nezávazná  položka  volně 
formulována a že přes uvedení specializace znalec musí 
v základech ovládat (logicky) nadřazený znalecký obor 
a  odvětví.  Bohužel,  nikdo  nevidí  i  další  souvislosti, 
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Anotace:
Návrh nového zákona o znalcích absolvoval legislativní kolečko, až nakonec byl Senátem ČR odmítnut. V článku je podán 

komentář ke schvalovacímu procesu a k postojům našich zákonodárců k problematice znaleckého zkoumání.

Annotation:
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The  article  gives  a  commentary  on  the  approval  process  and  on  the  a itudes  of  our  legislators  to  the  issue  of  expert 
examination.
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např. kdo rozhodl, že  tato znalkyně byla přibrána k ře‑
šení  problematiky,  které  se  ve  své  profesní  kariéře 
nevěnuje a tedy že znalkyně byla přibrána nesprávně.

K  tomuto  okruhu  problematiky  bych  přidal 
vystoupení  paní  senátorky  Chalánkové,  která 
upozornila  na  klasifikaci  oblastí  znaleckého  zkoumání 
na  příkladu  existence  specializace  „syndrom 
zavrženého  rodiče”,  byť  tento  syndrom  není  mezi‑
národně  uznán  lékařskými  autoritami.    Cituji:  „Já  jsem 
již  na  VZSP  otevřela  otázku  v.  syndromu  zavrženého 
rodiče.  Jedná  se  o  syndrom,  který  není  uznán  lékařskými 
autoritami, přestože jsem se ptala již tří ministrů, ministryně 
práce  a  sociálních  věcí,  ministra  zdravotnictví  a  pana 
ministra  spravedlnosti,  v  té  době  Pelikána,  tak  se  mi  sešly 
odpovědi na tuto otázku opravdu shodné. Ptala jsem se pana 
ministra  spravedlnosti  na  tři  otázky.  Zaprvé,  jaký  je  postoj 
ministerstva  spravedlnosti  k  syndromu  zavrženého  rodiče. 
Zadruhé,  speciálně,  zda  je  možné,  aby  soudní  znalci  a  ná‑
sledně  soudy  tímto  syndromem  operovali  v  odborných 
psychologických  nebo  psychiatrických  vyjádřeních.  Zatřetí, 
zda  se  touto  otázkou  bude  ministerstvo  spravedlnosti 
metodicky  zabývat  obdobně,  jako  to  učinilo  slovenské 
ministerstvo  spravedlnosti.  Nepopírám,  že  někdy  v  těch 
nešťastných  opatrovnických  sporech  dochází  i  k  tomu,  že 
může  dojít  k  manipulaci  dítěte  vůči  jednomu  z  rodičů, 
nicméně  tento  syndrom  není  vědecky  podložen,  byla  to 
definice  amerického  dětského  psychiatra,  profesora Gardnera, 
byla  odmítnuta  jako  nevědecká.  Přesto  máme  u  nás 
současných  134  soudních  znalců  se  znaleckým  oprávněním 
v  oboru  školství  a  kultura  a  z  toho  jich  má  13  zapsanou 
specializaci  v.  syndrom  zavrženého  rodiče.  Většina  z  nich 
byla  jmenována  soudními  znalci  již  v  80.  či  90.  letech 
minulého století, avšak teprve v roce 2005 požádali, pouze se 
dvěma výjimkami, o zapsání uvedené specializace. Ptala jsem 
se na to a pan ministr závěrem mi odpověděl, že potvrzuje, že 
pokud  stát  umožňoval  zápis  znalecké  specializace  syndrom 
zavrženého  rodiče,  a  on  se  nám  skutečně  v  opatrovnických 
sporech  občas  objevuje,  pak  je  stále  platná  aktuální  tato 
specializace  u  13  soudních  znalců  a  stát  jim  de  facto  uznal 
relevanci  tohoto  pojmu,  s  níž  tak  může  pracovat  jak 
objednatel  znaleckého  posudku,  tak  sám  znalec.  Bylo  mi 
přislíbeno  na  ministerstvu  spravedlnosti,  že  se  tímto 
problémem budou zabývat a posoudí, zda není namístě takto 
formulovanou znaleckou specializaci zrušit.”

Na  tomto  místě  bych  se  mohl  odkázat  na  již  výše 
citovaný článek v našem prvním čísle „Digital Forensic 
Review”,  tentokráte konkrétně na  straně 105), kde  jsem 
uvedl (a doufám, že i zdůvodnil), že členění znaleckých 
oborů,  odvětví  a  případně  i  specializací  je  jádrem 
problému  výkonu  znalectví  a  že  od  toho  se  odvíjí 
všechny  ostatní  otázky  se  znalectvím  související,  ale 
zejména kvalita výkonu znalecké činnosti.

Co z nekvalitního členění ale může také vyplývat, je 
uvedeno  v  citaci  senátorky  Chalánkové  ‑  opět 
opakovaně  zkráceně  cituji:  „pan  ministr  závěrem  mi 
odpověděl,  že  potvrzuje,  že  pokud  stát  umožňoval  zápis 
znalecké  specializace  …  stát  jim  de  facto  uznal  relevanci 
tohoto  pojmu,  s  níž  tak  může  pracovat  jak  objednatel 
znaleckého  posudku,  tak  sám  znalec.  Bylo  mi  přislíbeno  na 
ministerstvu  spravedlnosti,  že  se  tímto  problémem  budou 
zabývat  a  posoudí,  zda  není  namístě  takto  formulovanou 
znaleckou specializaci zrušit”. Zopakuji jinými slovy to, co 

tím bylo vyřčeno:

a)  Ministerstvo  spravedlnosti  ČR  (stát)  svým 
rozhodnutím  (uznáním  specializace  znaleckého 
zkoumání)  uznává  relevanci  vědeckého  pojmu!  Téměř 
by  se  dalo  dovodit,  že  MSp  ČR  právně  uznává 
pojmosloví  a  nepřímo  i  kategorizaci  vědeckých  oborů, 
odvětví  a  specializací.  Jen  nevím,  kde  k  tomu  bere 
odborné kompetence.

b)  Ministerstvo  spravedlnosti  ČR  se  touto 
problematikou  bude  zabývat  a  posoudí  relevantnost 
(asi  každé  definované?)  odborné  oblasti  zkoumání. 
Téměř  bych  z  toho  byl  schopen  dovodit,  že  MSp  ČR 
nemá  moc  práce  a  bude  suplovat  naše  (nebo  i  za‑
hraniční?)  vědecké  instituce  a  bude  posuzovat 
relevantnost  jednotlivých oborů,  odvětví  a  specializací, 
aby náhodou (jménem státu) neuznalo něco, co není ve 
světě vědecky a odborně akceptováno. A tady se vrátím 
k  tomu,  jak  jsou  dle  stávajícího  zákona  definovány 
specializace znalců ‑ nijak!

Z mého  soukromého  pohledu  je  až  absurdní,  kam 
až  „přeregulovatelnost”  může  dospět  ‑  ministerstvo 
spravedlnosti  se  de‑facto  dostává  do  pozice,  kdy 
stanovuje  a  právně  uznává  kategorizaci  vědeckých 
oblastí  (byť  i  jenom  pro  účely  znalectví).  Kde  k  tomu 
bere odborné kompetence???

V  této  souvislosti  by  se  dalo  uvést  slovy  paní 
ministryně Benešové při  jednání o daném zákoně v Se‑
nátu,  že  „Ministerstvo  se  zdá  být  navíc  pro  tuto  činnost 
(centralizaci  správy  znalectví  a  vše,  co  s  tím  souvisí) 
lépe vybavené, disponuje v současné době  i poradními sbory 
a  v  těchto  poradních  sborech  jsou nejvýznamnější  odborníci 
dané  profese”.  Ale  asi  je  někde  chyba,  když  může 
existovat  státem  uznaná  specializace  (např.  uvedený 
syndrom  zavrženého  rodiče),  která  je  v  přímém 
rozporu  s  vysoce  odborným  mezinárodním  postojem 
na tuto oblast.

Mimochodem, k těm poradním sborům ‑ intenzivně 
jsem  se  snažil  dohledat,  jaké‑že  poradní  sbory  jsou na 
MSp  zřízeny,  v  jakých  oborech  a  kdo  jsou  ti 
nejvýznamnější  odborníci  dané  profese.  Výsledek  ‑ 
NIC!  Jediné,  co  jsem  našel,  jsou  velice  sporadické 
informace,  že  ten  a  ten  byl  jmenován  členem  určitého 
poradního  sboru,  ale  pozor,  jsou  to  v  podstatě  jenom 
informace pocházející od těchto konkrétních osob, které 
si  tím zvyšují  svoji  odbornou prestiž  (to není nic proti 
nim).  Nic  v  této  oblasti  ze  zdrojů  MSp.  Škoda.  Nám 
„obyčejným  znalcům”  nezbývá,  než  slepě  a  na  slovo 
věřit  paní  ministryni,  což  není  pro  odborníky  zrovna 
důvěryhodné.  Tím  spíše,  že  poradní  sbory  by  vlastně 
měly suplovat odborné řízení znalectví...

To  není  myšleno  proti  současným  poradním 
sborům  v  rámci  jejich  (nedefinovaných)  kompetencí 
a ani proti současné nové paní ministryni, tak k tomuto 
zákonu přišla jako slepá k houslím.

Přeregulovatelnost

Druhý  okruh  problematiky  lze  vypozorovat  k  už 
výše zmíněné „přeregulovatelnosti”.  Již  jsem uvedl, že 
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6)  Svetlík  Sr.,  M.,  Zázraky  forenzního  zkoumání,  Digital  Forensic  Journal  2/2015,  str.  512,  ISSN  23364750,  dostupné  z  online  zdroje  https://
issuu.com/digitalforensicjournal

7) https://kszcr.cz/

8) https://www.justice.cz/documents/12681/721371/odborn%C3%A9_podm%C3%ADnky_ZN_a_TL.doc/a76faec25ffd43ccab6080f0a125fc79

9)Například v souhrnu jsou tyto atributy uvedeny aktuálně v: Svetlík Sr., Základní atributy forenzní analýzy, Digital Forensic Review 1/2018, str. 513, 
ISSN 25705040, dostupné z online zdroje https://issuu.com/digitalforensicreview

10) To by ale někdo musel vyhledat aktuální informace o řešení znalectví například v Nizozemí nebo ve Velké Británii.

paradoxně  se MSp  pasovalo  do  natolik  specifické  role, 
že  by mělo  být  gestorem právní  klasifikace  vědeckých 
oborů (byť  i  jen forenzních). Do role, která nemá s pro‑
blematikou  justice pražádnou souvislost a  jednoznačně 
k  tomu MSp  nemá  žádnou  kompetenci  ani  kvalifikaci. 
A  tvrzení,  že  k  tomu  využije  nějaké  poradní  sbory  je 
jenom  zakrytí  odborné  nekompetence  v  této  oblasti 
a  nesmyslné  suplování práce  jiných, mnohem odborně 
erudovanějších institucí.

Když mluvíme aktuálně o klasifikaci oborů, odvětví 
a případně i specializací forenzní práce, představa MSp 
o  tom,  že  vytvoří  nějaký  seznam  je  absolutně  scestná 
a  jen vypovídá o velké míře nekompetentnosti. V  časo‑
pisu  „Digital  Forensic  Journal6)”  jsem  kdysi  napsal,  že 
„Problematika taxonomie znaleckých oborů je oblast, která by 
…  vyžadovala  samostatné  zkoumání.”  To  určitě  není 
problém pro poradní sbory.

Mimochodem,  když  si  prostudujete  z  veřejných 
zdrojů  připomínky  k  návrhu  tohoto  zákona  (a  tím 
myslím  od  těch  prvotních  z  připomínkového  řízení  až 
po  připomínky  z  parlamentu,  případně  si  o  tom  něco 
přečtete  z webu Komory  soudních  znalců7))  zjistíte,  že 
otázka  klasifikace  znaleckých  oborů  je  jednou  z  těch, 
které vyvolali značnou nevoli a hodně připomínek.  Jen 
slepí nevidí, že aktuální seznam znaleckých oborů a od‑
větví  byl  vytvořen  naprosto  amatérsky  a  neprofe‑
sionálně.

K  „přeregulovatelnosti”  tohoto  zákona  lze  doplnit 
aktuální vystoupení senátora Kantora, cituji: „A ohledně 
toho  dokazování,  zase  jsem  rád  na  druhé  straně,  že  se  tam 
objevila  část,  teď  nevím,  který  to  byl  paragraf  přesně  (pan 
senátor  měl  pravděpodobně  na  mysli  §28  odst  5 
zákona),  o  tom,  že  soudní  znalec  ve  svém  znaleckém 
posudku  musí  doložit,  musí  mluvit  o  tom,  co  ho  k  tomu 
závěru  a  té  jednoznačnosti  nebo  nejistotě  nebo  jistotě  vede. 
To  je  taková  první  vlaštovka  k  tomu,  abychom  potom 
postupně v dohledu mnoho let, ne v této chvíli, přišli k tomu, 
třeba v  soudním  lékařství nebo v medicínských oborech,  kdy 
se vás zeptají, tak jaký vliv to mělo, tato věc, na to, aby třeba 
to  dítě  se  narodilo  přidušeno.  Je  tam  mnoho  různých 
proměnných.  Ty  proměnné  je  potřeba  dát  dohromady, 
nefunguje  to  na  základě  sčítání  nebo  nějakých  jiných 
matematických  metod.  Funguje  to  na  základě  Bayesovské 
inference,  což  je  vlastně  posouzení  opravdu  komplexní  a 
uznáváno  ve  světě.  Někde  už  se  to  používá  v  soudně 
lékařských posudcích. Posouzení  toho,  jaká nejistota  je, že  ta 
věc,  která  se  stala,  nastala  v  souvislosti  s  těmi  všemi 
proměnnými.”

Pominu  skutečnost,  že  „Bayesovská  inference”  je 
také  matematická  metoda.  Mne  nejvíce  zaráží,  že 
zákonem  jsou  explicitně  uváděny  i  takové  detaily 
postupu  zpracování  posudku,  které  patří mezi  obecné 
zásady  jakékoliv odborné nebo  i vědecké práce  (viz §1, 
odst. 3) a znalec, který  je nedodržuje, nemá v seznamu 
znalců co dělat.

Že to je vůči znalcům příliš příkré vyjádření? Vůbec 
ne! Stačí se podívat na (už aktuálně od 1.1.2018 platná) 
kvalifikační  kritéria  vydaná  MSp8),  kde  prakticky  pro 
všechny  obory  je  nutné  VŠ  vzdělání  na  úrovni  min. 
magistra plus další doplňující  kurzy a  školení, někde  i 

doktorský titul, publikační a vzdělávací činnost. Toto je 
pro znalce příkré! Jestli znalec splní tato kritéria, tak by 
zásady odborné práce měly být pro něj  samozřejmostí 
a nebylo by potřebné je specifikovat zákonem!

V této souvislosti (snad i mimo téma článku) musím 
zásadně  protestovat  proti  tomu,  co  MSp  uvedlo  jako 
kritéria  pro  znalce  v  oblasti  informačních  technologií. 
Oblast  informačních technologií  je snad jedinou oblastí 
(Kriminalistika  se  specializací  na  ICT  a  Kybernetika), 
pro  kterou  není  vyžadován  titul  magistra  VŠ  a  posta‑
čuje pouze bakalář. Jestli si někdo myslí, že bakalář umí 
něco zásadního z oblasti  ICT  tak,  aby  se k  tomu mohl 
znalecky  vyjadřovat,  tak  je  na  velkém  omylu  (čest 
výjimkám).  To  je  do  nebe  volající  nesmysl!  Jaké  loby 
a  tlaky  byly  vyvinuty  na MSp,  aby  to  takto  stanovilo, 
mi  hlava nebere.  To není  nevědomost  a  neznalost  pro‑
blematiky,  ale  zcela  zjevně  něčí  úmysl!  Nebo  globální 
úroveň  znalostí  navrhovatele  a  našich  zákonodárců 
o úloze informačních technologiích v naší společnosti.

Co mne  ale  zaráží  v  textu  tohoto  zákona mnohem 
více  je  to,  co  v  něm  uvedeno  není  a  co  nenapadlo 
žádného  z  renomovaných  odborníků  navrhovatele 
a ani odborníků, kterým byl návrh zákona zaslán k při‑
pomínkování.  Když  už  zákonodárce  má  potřebu 
vyjadřovat se k náležitostem znaleckého posudku, měl 
zařadit  mezi  základní  atributy  znaleckého  posudku 
nezávislost,  profesionalitu,  opakovatelnost,  přezkou‑
matelnost,  integritu,  legalitu  a  povinnost  podrobné 
dokumentace.  Jsou  to  atributy,  které  jsou  široce  pu‑
blikované v naší9) i mezinárodní odborné literatuře jako 
zásadní pro forenzní/znaleckou práci.

A  i  ta  zamýšlená  standardizace  znalecké  činnosti,, 
která  má  probíhat  na  základě  ještě  nevytvořených 
vyhlášek  MSp,  je  založená  na  typickém  českém 
přístupu, který je charakterizován „unikátním” českým 
řešením  ‑  uděláme  si  to  vše  znovu  na  koleně,  aniž 
bychom  se  podívali  kolem  a  zjistili,  jak  standardizaci 
dělají ve světě anebo alespoň tam v Evropě10), kde jsou 
v oblasti znalectví na špici vývoje.

Excesy znalců

Ještě  jeden  doslova  exces  lze  z  rozpravy  v  senátu 
zaznamenat.  Paní  senátorka  Seitlová  řekla  doslovně: 
„Viděla  jsem znalecké posudky,  které  říkaly,  že voda  teče do 
kopce,  když  jsem  se  zeptala  přímo  tedy  toho  znalce,  jak  je 
možné,  že  takhle  to  napsal,  tak  on  mi  řekl:  Paní  senátorko, 
ten,  kdo  to  platí,  pro  toho  to  napíšu. Tuto  tendenci  bohužel 
jsem nezaznamenala  jedinkrát.  Ten,  kdo  to  platí,  podle  toho 
to  bude  vypadat.”  Naši  senátoři  zřejmě  nemají  ozna‑
movací  povinnost,  ale  toto mělo  bez  jakékoliv  diskuse 
skončit trestním oznámením.

Výskyt  takovýchto  excesů  je  však  něco,  co  nelze 
vyloučit.  Aktuálně  je  jmenováno  něco  kolem  10  000 
znalců  a  procento  těch,  co  se  nechovají  v  souladu  se 
zákonem,  zjevně  nevybočuje  z  celorepublikového 
průměru.  Obdobná  situace  je  nejspíše  i  mezi  soudci, 
policisty,  advokáty  a  i  jinými  profesemi.  Dokonce  se 
říká, že nikdo není nepodplatitelný, vše závisí jenom na 
výši  odměny/úplatku  (a  téměř  bych  k  tomu  dodal,  že 
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na  výši  odměny  je  v  principu  založena  i  celá  naše 
společnost).  Takže  možná  že  část  tohoto  problému  je 
skutečně  ve  výši  odměny  pro  znalce.  Jestliže  oproti 
státu  platí  běžně  protistrana  o  celý  jeden  řád  vyšší 
odměnu,  tak  by  stálo  za  to  se  nad  tím  zamyslet. Ani 
aktuálně  navržená  výše  odměn  tuto  řádovou  dis‑
proporci zcela jistě neřeší. Ale z dlaně chlup nevytrhneš 
a potom to vypadá tak, jak to vypadá. Ještě chce někdo 
tvrdit, že ta základní chyba je opět na straně znalců?

Nicméně k rozvahám o odměňování znalců  jsem se 
nechtěl  dostat,  byť  paní ministryně  Benešová  v  senátu 
celkem bezelstně prohlásila, že: „Stávající podoba návrhu 
zákona je výsledkem dlouhodobého projednávání a v celé řadě 
věcí  také  výsledkem  kompromisů.  Najít  řešení  schůdné  pro 
většinu  zainteresovaných  bylo  téměř  nemožné.  Zájmy 
v  oblasti  znalectví  jsou  extrémně  rozdílné  a  jediné,  co  je 
spojuje, je snad jen požadavek na vyšší finanční ohodnocení”. 
Kdyby  se  to  přímo  netýkalo  znalců,  tak  by  to  bylo 
úsměvné,  že? Ale  uvedené  velice  dobře  vykresluje  cel‑
kovou problematiku znalectví v ČR.

Znalci rozhodují?

Možná  z  neznalosti  nebo  naopak  znalosti  reality 
se  následovně  vyjádřil  senátor  Láska:  „Dnes  civilní 
řízení  ani  tak  není  spor  v  některých  případech,  který 
rozhoduje  soudce,  ale  rozhoduje  ho  znalec  velmi  často.  Je 
to  i  chybou  občanského  soudního  řádu,  k  tomu  se,  pokud 
na to nezapomenu, dostanu na konec. Ale tak to teď máme 
nastaveno.  Znalec  je  ten,  kdo  velmi  často  rozhoduje 
o  civilním  sporu  a  jeho  výsledku.  A  pokud  má  takhle 
výraznou  a  silnou  roli,  tak  já  nemůžu  pochopit,  jak 
akceptujeme  a  dopouštíme  situaci,  že  u  velké  části 
výrazných  sporů,  kde  rozhoduje  znalec,  se  pravidelně 
schází znalecké posudky, které jdou proti sobě.”

Nevím, co má se zákonem o znalcích společného 
toto konstatování,  ale podle mne vůbec nic.  Jestli  se 
takovýto  problém  skutečně  vyskytuje,  tak  to  je 
problém  soudců  a  svalovat  vinu  v  tomto  na  znalce 
je  zcela  scestné. Ano,  je  faktem,  že  kvalita  znalců  je 
různá, ale to nemá žádnou souvislost s tím, že soudci 
(snad) ponechávají  rozhodování na znalcích. Opět  je 
vidět  snahu  (možná  ne  uvědomělou)  svalovat  vinu 
na  znalce,  když  chyba  je  zcela  jednoznačně  někde 
jinde.

A  jestliže mají  znalci  i  v  reálu  ʺtakhle  významnou 
a  silnou  roliʺ  (jak  uvedl  senátor  Láska),  určitě  tomu 
neodpovídá hodnocení  jejich práce,  takže za  ty pení‑
ze nikdo nemůže očekávat žádnou kvalitu.

Centrální řízení

Asi nejzásadnější změnou v zákoně je centralizace 
výkonu  dohledu  nad  znalectvím  do  rukou  MSp. 
Dokonce jsem se doslechl (berte to s rezervou), že se 
(snad  i  vážně?)  probírala  ještě  za  vlády  předsedy 
Sobotky  i  varianta  státem  zřízené  komory  soudních 
znalců,  ale  byla  zamítnuta  (nedoslechl  jsem  se 
o  důvodech),  nebo  varianta  znalectví  jako  konce‑
sovaná  živnost  spadající  pod  MPO,  které  však 

objektivně  zhodnotilo,  že  by  nebylo  schopno 
odborně  tuto  oblast  zajistit.  Spíše mi  to  připadá,  že 
centralizace pod MSp  je  pouze  východisko  z  nouze, 
že to nikdo jiný nechtěl dělat(?). Nebo snad přece jen 
záměr? Tolik neověřené informace „z doslechu”.

Důležitou  skutečnost  vyjádřil  (pravděpodobně 
mimoděk)  pan  senátor  Láska:  „centralizovaná 
kontrola,  pokud  by  byla  skutečně  provedena  odborně,  ale 
to se zase musím přiklonit k tomu, co říkal kolega Antl, že 
tam  ty  navazující  předpisy  nejsou,  takže my nevíme,  jak 
záměr centralizované kontroly bude realizován, ale pokud 
by byl realizován dobře a skutečně odborně, tak by řešením 
mohl být. U znalců je  ještě problém v tom, že oni nemají 
žádnou  jednotnou  komoru,  jako mají  třeba  advokáti. Oni 
jsou  strašně  rozsekaní,  takže  oni  ani  samosprávu  nemají 
takovou  sebeovlivňující.  Tím  spíš  by  to  chtělo  jednotnou 
a centralizovanou kontrolu”.

Ano,  za  podmínky,  že  bude  zajištěna  skutečně 
odborně.  Jenomže  předpoklady  k  tomu  jsou  velice 
nejisté.  Jednak,  jak  bylo  řečeno,  právě  navazující 
pravidla (vyhlášky MSp), která by měla zajistit od‑
borné  řízení  znalectví  nejsou,  takže  schválení  této 
zásadní  koncepce  je  vlastně  loterie  a  bylo  by  to 
schválení  bianco  šeku  ministerstvu  spravedlnosti. 
Jestliže MSp od revoluce úplně rezignovalo na práci 
se  znalci,  tak  není  důvod  se  domnívat,  že  odteď  to 
bude  zásadně  jinak.  A  tady  se  domnívám,  že  je 
možná  ten  zásadní  důvod  neschválení  zákona 
Senátem.  Tolik  pravděpodobně  ta  objektivní 
skutečnost.

A  tu  subjektivní  skutečnost  jsem  již  vlastně 
vyjádřil  výše  ‑  MSp  nemá  a  nikdy  nebude  mít 
odpovídající  odborné  zázemí,  aby mohlo  kvalitně 
řídit  odbornou  problematiku  znalectví. A  poradní 
sbory  to  nikdy  nevyřeší,  nebudou  schopny  to  za 
stávající  situace  řešit.  Klasifikace  oborů,  hodnocení 
odborné  práce  znalců,  vytváření  široké  báze 
standardních  znaleckých  postupů  v  kolem  padesáti 
znaleckých  oborech  a  nesčetného  množství  odvětví 
a  specializací  a  další  činnosti,  u  kterých  si  navr‑
hovatel  snad  představuje,  že  se  u  kulatého  stolu 
sejde několik odborníků  a dohodnou se, to  je velice 
naivní. Jestli např. stávající členění znaleckých oborů 
nebo kvalifikační kritéria pro znalce  jsou výsledkem 
práce  poradních  sborů  ministra,  to  nás  potěš 
pánbůh!

Nemám  nic  proti  tomu,  když  administrativně‑
správní  agendu  bude  vykonávat  ministerstvo.  Ale 
znáte  nějaký  jiný  obor  lidské  činnosti,  kde  by 
vysoce  odbornou  a  specializovanou  činnost  v  této 
společnosti  určovali  a  řídili  přímo  úředníci 
ministerstva?  Navíc  ještě  pomocí  (zatím 
nedefinovaných)  nějakých  poradních  sborů?  Kde 
bere MSp tu odvahu (či spíše drzost) prohlašovat, že 
to  bude  schopno  odborně  zajistit?  Je  to  podle  mne 
projev  nadřazenosti  v  oblasti,  kterou  po  odborné 
stránce  zcela  zjevně  zásadně  bagatelizuje.  To  uráží   
hlavně množství kvalitních, vzdělaných a obětavých 
lidí, kteří se, i přes tento přezíravý postoj ke znalcům 
ze strany MSp, znalectví obětavě věnují dlouhá léta.
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11) https://www.ahaonline.cz/vyhledavani/?hash=e353cbc08ba&keyword=kramn%25C3%25BD&sa=Vyhledat&q=kramn%C3%BD

12) Přičemž forma a způsob provedení vstupní odborné zkoušky bude (snad někdy v budoucnu?) upraven vyhláškou?

KVALITA A ODBORNOST V ZÁKONĚ
Základní otázkou v oblasti kvality znalecké práce 

je  problém  toho,  kdo  považuje  co  za  kvalitu.  Těch 
subjektů,  kteří  „konzumují”  kvalitu  znalecké  práce 
by  se  dalo  vyjmenovat  mnoho.  Jako  (politicky  asi 
nejzásadnější)  příklad  lze  uvést  veřejnost,  která  si 
vytváří  důvěru  v  náš  justiční  systém  kromě  jiného 
například  i  na  základě  publikovaných  informací 
o kauzách spojených se znaleckými posudky.

Mohlo  by  se  zdát,  že  veřejnost  do  skupiny 
„konzumentů”  kvality  znalecké  práce  nepatří,  ale 
opak  je pravdou. Stačí  si  jenom zalistovat některými 
médii,  které výrazně ovlivňují  veřejné mínění  široké 
veřejnosti.  Já  jsem  si  schválně  vybral  pro  ilustraci 
deník  Aha!  a  široce  probíranou  kauzu  Kramný11). 
Desítky a desítky článků na toto  téma a  téměř v kaž‑
dém  figurují  znalci  a  jejich  rozporuplné  závěry.  Co 
to  říká  o  úrovni  našeho  justičního  systému  vůči 
veřejnosti?  A  zprostředkovaně  i  o  kvalitě  znalecké 
práce?

Ale  abych do  systému znalectví nepřidával příliš 
mnoho  proměnných,  omezím  se  pouze  na  dva  pri‑
mární subjekty, a to na znalce a na objednatele  jejich 
práce.

Asi  nebudu  dalece  od  pravdy  když  jednoznačně 
a bez jakýchkoliv pochybností prohlásím, že oba tyto 
subjekty  chápou  kvalitu  výkonu  znalecké  činnosti 
jako  kvalitu  odbornou.  Tedy  kvalitu  odborných 
zjištění a závěrů znaleckých posudků.

Abych  doložil  deklarativní  záměr  navrhovatele 
zajistit  v  maximální  míře  právě  tuto  oblast  kvality 
práce  znalců,  prošel  jsem  si  aktuální  znění  návrhu 
zákona  a  hledal  jsem  cokoliv,  co  by  bylo  namířeno 
směrem  k  zajištění  odborné  kvality  znalecké  práce. 
Výsledek  je  asi  takový,  jak  předpokládáte  ‑  nenašel 
jsem  prakticky  nic  konkrétního.  Pouze  obecné 
proklamace  v  tom  duchu,  že  znalec  je  povinen 
využívat  a  rozvíjet  své  odborné  vědomosti  a  o  tom, 
že  je povinen  složit  vstupní  (i  odbornou)  zkoušku12). 
Je  potřebné  dodat,  že  je  pamatováno  i  na  kontrolu 
odbornosti tím, že řízení a kontrolou odborné kvality 
posudků  je pověřeno ministerstvo a že ministr může 
(zdůrazňuji,  že  MŮŽE)  zřídit  v.  poradní  sbory  ‑ 
a  tady  předpokládám,  že  právě  i  za  účelem  výkonu 
dohledu.

Takže  výsledek  ve  vztahu  ke  kvalitě  odbornosti 
znalců  je  prakticky  nulový.  Nebo  spíše  záporný, 
protože povinnosti  jsou uloženy  jedině a  jenom znal‑
cům  a  MSp  je  bude  jenom  kontrolovat 
a  sankcionovat.  Už  to  bylo  několikrát  v  našem 
časopise  uvedeno,  že  ve  vztahu  zákonodárců  (resp. 
správněji  ve  vztahu  MSp)  ke  znalcům  se  vyskytují 
základní  nedostatky  a  pochopení  podstaty  znalec‑
kého zkoumání  je nulové.  Jak v  takové  situaci může 
zpracovat  kvalitní  návrh  zákona?  Připomenu  ve 
stručnosti jenom ty podstatné nedostatky.

Vědeckost

Ministerstvo  spravedlnosti  ČR  (tedy  v  našem 
případě  navrhovatel  zákona)  si  s  největší  pravdě‑
podobností  nikdy  neudělalo  rešerši  problematiky 
znaleckého  (ale  já  budu  používat  termín 
„forenzního”)  zkoumání.  Jinak  by  dospělo 
k  poznání,  že  základem  kvalitního  rozvoje  foren‑
zního  zkoumání  jsou  forenzní  vědy,  které  pro 
jednotlivé  obory  provádějí  základní  a  aplikovaný 
výzkum  předmětu,    metod  a  postupů  forenzní 
analýzy.

Jak  jsou  na  tom  forenzní  vědy  u  nás?  Odpověď 
na  tuto  otázku  je  velice  různorodá,  primárně  v  zá‑
vislosti od forenzního oboru. Asi nebudu přesný, ale 
lze  říct,  že  pravděpodobně  relativně  dobře  jsme  na 
tom  v  oblasti  soudního  lékařství  (které  má  přímou 
vazbu  na  vyučování  soudního  lékařství  a  asi  i  pato‑
logie),  dopravních  nehod,  stavebnictví  a  oceňování 
v  této  oblasti  (díky  Ústavu  soudního  inženýrství 
VUT),  elektrotechnika,  chemie,  písmoznalectví, 
strojírenství a kriminalistika (díky Kriminalistickému 
ústavu)  a  ekonomika  (díky  Institutu  oceňování 
majetku VŠE) a asi i některé další (a ty mi prominou, 
že je neuvádím jmenovitě).

Znamená to, že přibližně těchto deset znaleckých 
oborů  má  u  nás  v  pozadí  alespoň  určitou  základní 
forenzní  vědeckou  základnu.  A  co  ty  ostatní 
znalecké  obory? Nejde  o  to,  že  nejspíše máme v ČR 
výzkumné  ústavy  (nebo  obdobně  zaměřené 
instituce),  které  se  některými  vědeckými  obory 
zabývají  obecně.  Jde  o  to,  kolik  z  takových 
výzkumných  ústavů  se  cíleně  věnuje  oblasti 
rozvoje forenzních věd v daném oboru.

Jestliže nějakých cca 70% znaleckých oborů nemá 
specializované  vědecké  forenzní  zázemí,  tak  by  to 
mělo vyvolat zvýšenou pozornost na MSp, aby tento 
nedostatek  na  poli  forenzních  věd  byl  odstraněn, 
protože  bez  odpovídajícího  výzkumu  nelze  kvalitně 
dělat forenzní analýzy.

Jsou znalecké obory, které jsou více lukrativní jak 
z  pohledu  uplatnění  na  volném  trhu  tak  například 
vysokou  četností  zpracování  znaleckých  posudků. 
U  takových  oborů  se  dá  i  předpokládat,  že  bude 
z  mnoha  směrů  zajímavé  založit  výzkumnou 
instituci, která vytvoří  fakticky monopol na vědecké 
poznatky v  té dané  forenzní oblasti,  co  zase přinese 
různé  využitelné  výhody.  Jsou  ale  znalecké  obory, 
které  nemají  takové  široké  uplatnění  v  praxi  a  ani 
jejich  četnost  není  aktuálně  nějak  významná,  přesto 
jsou  zejména  pro  trestní  řízení  nepostradatelné.  Co 
ale s nimi?

Bohužel,  nikde  v  průběhu  projednávání  tohoto 
zákona  (a  to  od  tvorby  původního  návrhu,  důvo‑
dové zprávy, připomínkového řízení a pod.) jsem na 
pojem  a  problematiku  vědeckých  nebo  odborných 
základů  forenzního  zkoumání  nenarazil.  Zamyšlení 
se  nad  novou  strategii  nového  zákona  zřejmě 
skončilo  na  úrovni  centralizace  odborného  řízení 
znalectví pomocí poradních sborů.
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13) Svetlík Sr., M., Nový návrh Zákona o  znalcích”, Digital Forensic Review 1/2017,  str.  89,  ISSN 25705040,  dostupné z online  zdroje https://
issuu.com/digitalforensicreview

14) http://www.exfos.cz/proceedings/2008/spo001bradacvemolabradac.pdf

Profesionalizace

Druhým  zásadním  nedostatkem  v  přístupu 
a  chápání  výkonu  znalectví  ze  strany  MSp  je 
objektivní  nutnost  profesionalizace  znalecké  práce. 
Abychom se správně pochopili ‑ nemluvím o tom, že 
se  znalec  chce  živit  znalectvím  profesionálně  ani 
o tom, že někdo chce na znalectví vydělávat. Není to 
vůbec  o  čerpání  financí,  resp.  o  tendenci  zvyšování 
nákladů  na  znalectví  ze  strany  státu.  Profesi‑
onalizace  znalectví  je  objektivní  tendence  způsobu 
výkonu znalecké  činnosti  (ale  i  souvisejícího  rozvoje 
forenzních  věd),  která  vzniká  z  důvodu  neustále  se 
zvyšujících nároků na speciální forenzní odbornost a 
na  speciální  (v  běžné  praxi  jinak  nepoužitelné) 
přístrojové vybavení znaleckého pracoviště.

Profesionalizace  způsobuje  to,  že  při  snaze 
udržet  vysokou  odbornou  úroveň  výsledných 
znaleckých  posudků  se  zpracovatel/znalec  musí 
věnovat  svému  znaleckému  oboru  plně 
profesionálně,  v.  na  plný  úvazek.  Je  čím dále  tím 
více  znaleckých  oblastí,  kde  již  není možné  se  v  „ci‑
vilní”  profesi  věnovat  svému  zaměstnání/povolání 
a jaksi navíc se (na žádost státu) čas od času věnovat 
znalectví,  které  je  odborně  identické  s  tou  „civilní” 
profesí.

Každým  dnem  se  setkáváme  s  novými  způsoby 
páchání  trestné  činnosti,  nové  technologie  umožňují 
identifikovat  nové  druhy  stop,  používat  přesnější 
a  spolehlivější  forenzní  metody  a  postupy  a  na 
základě poznání vyvíjet nové  forenzní přístroje  a  za‑
řízení  a  v  neposlední  řadě  je  používat  novými  způ‑
soby. To vše se nedá dělat postaru,  jen  jako doplněk 
základní  (civilní)  profese  znalce.  K  tomu  je  potřeba 
přistoupit  profesionálně.  Jinak  zůstaneme  na  úrovní 
poloviny minulého století.

Samozřejmě  to  v  plné  míře  neplatí  pro  všechny 
forenzní  obory.  Dynamika  rozvoje  jednotlivých 
znaleckých oborů je velice rozdílná.

Diskriminace oborů

Nikdo  nerozporuje  skutečnost,  že  určité  znalecké 
obory jsou pro potřeby státu důležitější než  jiné. Ať už 
z  hlediska  jejich  frekventovaného  využití  státem  (asi 
typicky  obor  ekonomika,  který  co  do  počtu  znalců 
a  znaleckých  ústavů  totálně  válcuje  ostatní  znalecké 
obory),  nebo  z  pohledu  potenciální  četnosti  výskytu 
případů, které  je potřebné znalecky hodnotit  (napadají 
mne dopravní nehody a zdravotnictví).

Asi  se  ale  nebudu  příliš  mýlit,  že  zejména  různá 
ekonomická odvětví se od většiny ostatních znaleckých 
oborů diametrálně odlišují. Jak počtem znalců (celé cca 
2/3  z  celkového  počtu  znalců  v  ČR),  tak  metodikou 
zkoumání, která je v zásadě a primárně daná platnými 
právními  předpisy,  tak  v  neposlední  řadě  minimální 
nákladovostí  na  samotné  znalecké  zkoumání  ve  srov‑
nání s většinou ostatních znaleckých oborů.

Tady  jsem  si  vědom,  že  jsem  se  dostal  svým 
tvrzením  na  tenký  led,  když  jsem  si  dovolil  proti 
takové  drtivé  většině  znalců  prohlásit,  že  ve  své 
podstatě  pracují  s  výrazně  menšími  náklady  než 
ostatní  znalci.  A  také  jsem  si  vědom,  že  statisticky 
(například  analýzou  vyúčtovaných  nákladů 
podaných  posudků)  by  se  mi  to  asi  i  těžko  pro‑
kazovalo  a  dokonce  si  troufám  říct,  že  taková 
analýza by dopadla možná i opačně. Jenom proto, že 
způsob  účtování  nákladů  na  znaleckou  činnost  je 
v podstatě administrativně úplně stejný, jaký je po‑
užit  pro  celou  státní  správu,  ale  vůči  znalcům  je 
nespravedlivý. Znalec  totiž není úředník, který  vy‑
kazuje služební cestu. Ale otázkou odměňování,  jak 
jsem uvedl výše, se tady zabývat nemíním.

V čem  je  tedy ta diskriminace znaleckých oborů? 
Ekonomická odvětví  svojí důležitostí pro  stát  a  také 
svým počtem znalců a zřejmě  i  znaleckých posudků 
jednoznačně  válcují  všechny  ostatní  znalecké  obory 
(nebo  alespoň  většinu  z  nich).  Z  tohoto  důvodu  se 
sice  dá  chápat,  že  téměř  vše  kolem  znalectví  se  při‑
způsobuje  právě  tomuto  oboru,  jako  nejvý‑
znamnějšímu  co  do  důležitosti  a  také  počtu  znalců 
a  podaných  posudků,  ale  v  tom  je  právě  ta  dis‑
kriminace  většiny  ostatních  znaleckých  oborů, 
zejména  z  přírodních  a  technických  oblastí. 
Rozdílům  jednotlivých  znaleckých  oborů  jsem  se 
částečně  již  zabýval13).  A  jelikož  množství  z  nich 
navíc  nemá  své  vědecké  forenzní  zázemí,  znalci  se 
musí kromě samotného výkonu znalectví ve výrazně 
větším  objemu  zabývat  i  forenzním  výzkumem 
a  aplikací  takových  poznatků  do  metod  a  postupů 
zkoumání.  Připomenu  také  velice  výrazně  vyšší 
nároky na  technické vybavení v  těchto oblastech. To 
vše ovšem MSp nezajímá, jen požaduje, aby to znalci 
plnili.

Na  tomto  místě  si  dovolím  použít  citaci  z  pří‑
spěvku14)  předních  odborníků  na  znalectví  v  ČR, 
specialistů  z  USI,  na  XVII.  Mezinárodní  vědecké 
konferenci soudního  inženýrství v Brně ve dnech 25. 
‑  26.  1.  2008: „Ministerstvo od  roku 1988 zaujalo ke 
znalecké činnosti takový postoj, že má právo dostat 
hotové  znalce  a  již  se  nebude  starat  o  jejich 
odbornou úroveň.”  Jen k  tomu doplním,  že nejenom 
odbornou  úroveň,  ale  i  forenzní  vědecké  zázemí 
a  odpovídající  speciální  forenzní  vybavení,  bez 
kterého  množství  forenzních  analýz  ani  nelze 
realizovat.  Požadavek  zákona,  že  znalec  (fyzická 
nebo  právnická  osoba) musí mít  potřebné  vybavení, 
musí  mít  potřebnou  odbornost  a  tuto  si  musí 
samostatně  doplňovat  jenom  potvrzuje  uvedenou 
citaci. Od  toho  roku  1988  se nic nezměnilo  a proto 
v  mnoha  znaleckých  oborech  vznikla  více  než  tři‑
cetiletá  mezera  zejména  v  odborném  poznání  po‑
sledních  poznatků  a  v  nezbytném  vybavení  zna‑
leckých pracovišť.

ZÁVĚR
Tím se vlastně dostávám oklikou zpět k  tomu, čím 

jsem  začínal.  V  rezignaci  na  podporu  odbornosti 
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15) https://kszcr.cz/soubor.html?id=30054780

znalců  ze  strany MSp. A  ta  podpora může mít  velice 
různorodou podobu  ‑ od kvalitní organizace, podpory 
výměny  zkušeností,  podpory  forenzního  výzkumu  až 
po odpovídající ohodnocení kvalitní práce. Bez toho se 
znalectví  bude  propadat  do  podprůměrné  úrovně, 
existující špičkoví odborníci budou odcházet15) a zájem 
nových specialistů bude upadat.

Pak  se  už  nebudeme  divit  tomu,  že  se  budou 
množit případy, některé ze kterých zmiňovali poslanci 
a  senátoři  při  projednávání  aktuálního  zákona 
o  znalcích  a  že  důvěra  společnosti  v  to,  jaké  znalce  si 
vybírá MSp, bude upadat (viz namátkou výše zmíněná 
kauza „Kramný”).

Závěrem  si  dovolím  vyslovit  předpoklad,  že 
obecně  by  asi  znalcům  ani  tak  moc  nevadila  většina 
požadavků aktuálního zákona o znalcích, výše odměny 
za zpracování posudků, asi ani výše pokut a možná ani 
centralizace  administrativního  řízení  výkonu  znalectví, 
kdyby nebylo  té  výše  zmíněné  citace  z příspěvku ÚSI, 
tedy  dlouhodobé  rezignace  MSp  na  jakoukoliv  pod‑
poru odborného zabezpečení znalců. Sát sám zákonem 
vytvořil  specifickou  skupinu  odborníků  ‑  znalců  ‑ 
výlučně  z důvodu  své vlastní  potřeby.  Jestliže  ale  stát 
(v  zastoupení  MSp)  něco  zákonem  vyžaduje  bez 
vytvoření jakýchkoliv předpokladů, aby to bylo možné 
plnit,  je  to  jenom  projev  arogance  a  povýšeného  pos‑
tavení  vůči  celé  znalecké  obci,  vůči  mnohdy  špič‑
kovým,  předním  specialistům  v  různorodých  oborech 
lidské činnosti.

A k  aktuálnímu  stavu zákona o  znalcích nelze než 
zopakovat  již  výše  uvedené  ‑  v  tom  stavu,  v  jakém 
dnes  zákon  je,  je  to  jenom  bianco  šek  daný  do  rukou 
MSp, aby si se znalci dělalo absolutně co chce.

Ing.  Marián  Svetlík,  Sr.,  soudní  znalec,  pracuje  jako 
specialista na  digitální  forenzní  analýzu Czech Cybercrime Centre 
of Excellence na Masarykově univerzitě v Brně, přednáší informační 
bezpečnost  a  počítačovou  kriminalitu  na  vysokých  školách.  Je 
šéfredaktorem  časopisu  Digital  Forensic  Review,  členem  řídícího 
výboru  Institutu  pro  Digitální  Forenzní  Analýzu,  podílí  se  na 
mezinárodních  projektech  spojených  s  problematikou  Digital 
Forensic a Cybercrime. 
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Úvod
Predpokladám,  že  nebudem  ďaleko  od  pravdy, 

keď konštatujem, že v znaleckej praxi sa znalec často 
stretáva  s  otázkami  zadávateľov,  ktoré  sú  založené 
na  nesprávnej  interpretácii  odborných  pojmov,  na 
neznalosti  problematiky  alebo  na  chybných  verejne 
deklarovaných  faktoch. Ani  jeden z  týchto dôvodov 
im  ako  znalci  nemôžeme  zazlievať,  nakoľko  práve 
preto  sa  obracajú  s  týmito  otázkami  na  nás. Aj  keď 
možno  mnohí  znalci  nepokladajú  za  potrebné 
v  odpovediach  na  takéto  otázky  vo  svojich 
posudkoch  uvádzať  podrobné  vysvetlenia,  ktoré  tú 
ktorú  problematiku  nielen  vysvetlia,  ale  v  určitej 
miere  aj  naučia  čitateľa,  prečo  na  danú  otázku 
neexistuje  jednoznačná  odpoveď  alebo  taká 
odpoveď, ktorú zadávateľ očakáva. 

Podľa  mojich  vlastných  skúseností  poskytnúť 
vysvetlenie,  ktoré  vyzerá  možno  niekedy  až  ako 
teoretické  učivo  význam  má.  Možno  je  to  tým,  že 
pracujem  zároveň  ako  vysokoškolský  pedagóg 
a  vysvetľovanie  a  učenie  mám  ako  sa  hovorí 
„v  krvi“,  ale  po  odovzdaní  niekoľkých  znaleckých 
posudkov  s  rovnakým  vysvetlením  nejakého  pro‑
blému,  mi  zadávatelia  prestali  dávať  nezmyselné 
otázky,  a  v mnohých  prípadoch  si  pýtali  radu,  ako 
majú otázku položiť,  resp.  či má vôbec  zmysel  takú 
otázku  napísať  do  uznesenia,  keď  na  ňu  neexistuje 
jednoznačná odpoveď, ktorá by posunula napríklad 
vyšetrovanie trestnej veci vpred.

Problémové otázky
V  ostatnom  čase  s  pribúdajúcou  trestnou  čin‑

nosťou  v  oblasti  počítačovej  kriminality  a  tiež 
v  súvislosti  s  modernými  mobilnými  zariadeniami, 

ktoré  umožňujú  pripojenie  mobilných  telefónov 
(smartfónov)  k  počítačovej  sieti  sa  začali  objavovať 
v  žiadostiach  o  znalecký  posudok  otázky  charakte‑
ru:

1)  Uveďte  odkiaľ  z  webu  boli  stiahnuté  tieto 
detské pornografické fotografie a videá, a uveďte IP 
adresu, cez ktorú boli stiahnuté ‑ prevzaté.

2)  Uveďte,  či  boli  predložené  zariadenia  pri‑
pojené  cez  sieť  a  či  boli  prijaté  fotografie  a  videá 
s detským pornom, v akom čase, cez akú IP adresu. 

3)  Uveďte,  či  boli  cez  sociálnu  sieť  Facebook 
odoslané  fotografie  a  videá  s  detským  pornom,  ak 
áno kam, kde a na akú IP adresu.

4)  Skúmaním  zaisteného  mobilného  telefónu 
zistite  IP  adresu,  z  ktorej  boli  vykonané  neo‑
právnené platby.

Pri  vypracovaní  znaleckého  posudku  v  prípade 
uvedených  a  podobných  otázok  týkajúcich  sa  IP 
adresy  pred  samotnou  odpoveďou  uvádzam 
nasledovné:  „Na  zodpovedanie  predložených 
otázok  uvediem  podrobnejšie  niektoré  teoretické 
fakty,  bez  ktorých  by  boli  odpovede  znalca 
nepochopiteľné.“ 

Za  touto  vetou  nasleduje  stručné  teoretické 
vysvetlenie (uvádzam nižšie), v závere ktorého je už 
konkrétna odpoveď modifikovaná podľa charakteru 
a obsahu otázky.

Stručné teoretické vysvetlenie – IP 
adresa

Na  používanie  služieb  internetu  (e‑mail,  web...) 
je nutné pripojenie do tejto celosvetovej počítačovej 

Znalecké vysvetlenia  IP adresa

Anotácia:
V článku uvádzam skúsenosti s tvorbou odpovedí na niektoré otázky zadávateľov týkajúcich sa IP adries. Venujem sa hlavne 

teoretickým  základom  danej  problematiky  a  prinášam  príklad  jednoduchého  vysvetlenia,  ktoré  je  možné  a  vhodné  využiť 

v znaleckom posudku. Obsah článku môže poslúžiť znalcom odboru Elektrotechnika, odvetvia hardvér, softvér pri vypracovaní 

znaleckých posudkov týkajúcich sa vyhľadávania IP adries na koncových zariadeniach počítačových sietí.
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1) https://sk.wikipedia.org/wiki/Adresa_IP

siete.  Pripojenie  je  možné  pomocou  informačno‑
komunikačných  zariadení,  ako  je  stolný  osobný 
počítač,  prenosný  osobný  počítač  ( v.  notebook), 
tablet,  mobilný  telefón.  Pripojenie  je  možné 
pomocou  káblového  alebo  bezdrôtového  (Wi‑Fi, 
GPRS) pripojenia.  Jednotlivé zariadenia  sa pripájajú 
k  internetu pomocou  v.  sieťových prvkov  (sieťová 
karta, modem, router...), ktorým sa počas pripojenia 
prideľuje  v. IP adresa.

IP  adresa  (Internet  Protocol  number)  je  logický 
číselný  identifikátor  fyzického  sieťového  rozhrania 
(sieťová karta ‑ Ethernet, Wi‑Fi, IrDA port, ale môže 
sa  jednať  aj  o  virtuálne  zariadenie,  rozhranie  pre 
virtuálny  počítač  a  pod.)  daného  uzla  (najčastejšie 
počítača)  v  sieti,  ktorý  komunikuje  s  inými  uzlami 
prostredníctvom protokolu IP (napríklad Internet).

IP adresa  je  (v protokole  IPv4) 32‑bitové binárne 
číslo,  t.  j.  teoreticky  existuje  232=4  294  967  296  (viac 
než  4  miliardy)  možných  adries1).  Je  nepraktické 
a  nepohodlné  pracovať  s  takto  zapísaným  číslom, 
preto sa 32 bitov IP adresy delí na štyri 8‑bitové čísla 
(dekadické  číslo  v  rozsahu  0‑255),  ktoré  sa  zapisujú 
v  desiatkovej  (dekadickej)  sústave  a  oddeľujú  sa 
bodkou, napríklad 207.142.131.205.

Rapídne  zvyšovanie  pripojených  počítačov  do 
Internetu spôsobilo, že počet IP adries už nestačí na 
jednoznačnú  identifikáciu  uzlov,  preto  sa  zaviedol 
protokol  IPv6,  v  ktorom  sa  128‑bitové  adresy 
zaznamenávajú ôsmimi hexadecimálnymi číslami. 

IP  adresa  je  buď  priamo  priradená  nejakému 
sieťovému  rozhraniu  alebo  je  prideľovaná 
dynamicky pomocou DHCP (Dynamic Host Control 
Protocol)  servera.  Určitá  časť  adries  je  však 
rezervovaná pre vnútornú potrebu protokolu a tieto 
adresy nemôžu byť pridelené vôbec. 

Pre  lepšiu  prácu  s  internetovými  adresami  sa 
k  IP  adrese  väčšinou  viaže  nejaké  meno  (angl. 
hostname),  napr. 
www.zoznam.sk. 
Prevod  mien  a  IP 
adries  je  zabezpe‑
čovaný  mechaniz‑
mom  DNS  (Domain 
Name  System),  t.  j. 
celosvetovo  organi‑
zovanou  skupinou 
serverov,  ktoré  udr‑
žujú  záznamy  o  registrovaných  doménach  a  im 
pridelených  IP  adresách. Ak  sa  v  prehliadači  zadá 
adresa  „www.zoznam.sk“,  hľadá  sa  v  zoznamoch 
DNS‑serverov  príslušná  IP  adresa,  na  ktorú  je 
potom presmerovaná daná požiadavka.

Nie  je  pravda,  že  každý  počítač  na  svete  má 
jedinečnú  IP  adresu.  Je  tomu  tak  len vtedy,  ak má 
daný uzol priamy prístup na Internet ( v. pevná IP 
adresa).  Ak  sa  jedná  o  sprostredkované  spojenie, 
napr.  proxy‑bránou,  počítače  a  mobilné  zariadenia 
vnútri  podsiete  môžu  mať  adresy  nezávisle  na 
zvyšnom internete a ich adresy sa môžu pri každom 
pripojení meniť ( v. dynamická IP adresa). 

Delenie IP adries:
Verejná  IP  adresa  je  jedinečná  IP  adresa 

zariadenia pripojeného do Internetu. V  jednom čase 
nemôžu  existovať  v  sieti  Internet  dve  zariadenia 
s  rovnakou  IP  adresou,  pretože  verejné  adresy  sú 
globálne a štandardizované. Sú prideľované Internet 
service  providerom  (ISP).  Verejná  IP  adresa  zna‑
mená,  že  PC  alebo  router  (smerovač)  je  viditeľný 
v sieti Internet. 

Neverejná  IP  adresa.  Počet  zariadení  pripo‑
jených  do  siete  Internet  je  väčší  ako  počet 
dostupných  IP  adries,  teda  nie  je  možné  všetkým 
prideliť  jedinečnú  IP  adresu.  Táto  situácia  sa  rieši 
tak, že sa skupine zariadení (lokálna počítačová sieť) 

pridelí  v.  neverejná 
(privátna,  lokálna)  IP 
adresa.  Tieto  zariadenia 
sú  pripojené  do  Interne‑
tu  prostredníctvom  sme‑
rovača  (router),  ktorý 
má pridelenú verejnú  IP 

adresu.  Smerovač  upravuje  komunikáciu  týchto  za‑
riadení  tak,  že  prekladá  neverejné  IP  adresy 
zariadení  v  jeho  sieti  na  jeho  vlastnú  verejnú  IP 
adresu. Ako neverejné IP adresy sa používajú adresy 
z  dohodnutých  intervalov  (napr.  192.168.x.y,  alebo 
10.x.y.z ).

Statická  IP  adresa  je  pevná  IP  adresa  špeciálne 
pridelená  danému  sieťovému  zariadeniu,  t.  j.  toto 
zariadenie  je  pripojené  do  siete  vždy  tou  istou  IP 
adresou.

Dynamická  IP  adresa  je  IP  adresa,  ktorú 
poskytovateľ  pripojenia  prideľuje  svojim 
zákazníkom dynamicky, čo znamená, že pri reštarte 
počítača alebo modemu sa táto IP adresa mení.

Pripojiť  koncové  zariadenie  (počítač,  mobilný 
telefón,  televízny  prijímač)  k  počítačovej  sieti 
Internet je možné niekoľkými spôsobmi:
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● pomocou sieťového smerovača (router),

● pomocou modemu.

Oba  tieto  pripojenia  môžu  byť  realizované 
pomocou káblov alebo bezdrôtového pripojenia (Wi‑
Fi, 3G, HDSM).

V  prípade  použitia  smerovača  IP  adresa  pri‑
pojenia  k  poskytovateľovi  je  priradená  smerovaču. 
Zistiť  práve  priradenú  adresu  z  množstva  adries 
patriacich  poskytovateľovi  je  možné  len  v  čase 
trvania pripojenia, nakoľko po odpojení  sa od siete 
router neuchováva údaje o použitej IP adrese. 

Koncové  zariadenia  pripojené  k  smerovaču  dos‑
távajú  v.  lokálnu  IP  adresu,  ktorú  poskytovateľ 
internetového  pripojenia  nepozná.  Aj  keď  sa  táto 
adresa  na  koncovom  zariadení  uchová  (ale  len  do 
ďalšieho  pripojenia,  pretože  vtedy  sa  mu  môže 
priradiť  iná  adresa),  neuchová  sa  IP  adresa 
priradená  smerovaču  poskytovateľom,  ku  ktorému 
bolo toto koncové zariadenie pripojené.

Ak  sa  koncové  zariadenie  pripája  k  sieti 
pomocou  modemu,  vtedy  je  IP  adresa  pripojenia 
k poskytovateľovi priradená koncovému zariadeniu. 
Priradená  adresa  sa  uchováva  v  čase  trvania 
pripojenia,  maximálne  však  do  ďalšieho  pripojenia, 
kedy  sa  koncovému  zariadeniu  pridelí  nová  IP 
adresa.

História  pridelenia  IP  adries  sa  na  koncových 
zariadeniach  neuchováva.  Aktuálnu  IP  adresu 
koncového  zariadenia  je  možné  zistiť  len  počas 
trvania  jeho  pripojenia  k  smerovaču.  Stotožnenie 
koncového  zariadenia  na  základe  horeuvedeného 
popisu je po ukončení pripojenia nemožné.

Na základe uvedeného v  súčasnosti dostupnými 
metódami  a  prostriedkami,  skúmaním  softvéru 
a  hardvéru  počítačov,  obsahu  pamäte  mobilných 
telefónov,  nie  je  možné  po  uplynutí  pripojenia 
jednoznačne  zistiť  koncové  zariadenie,  ktoré  bolo 
pripojené cez smerovač na Internet.

Záver
V  prípade,  keby  znalec  na  položené  otázky 

podobného  charakteru  ako  som  uviedla,  by 
odpovedal  bez  uvedenia  potrebnej  teórie  napríklad 
nasledovne:  „V  súčasnosti  dostupnými  metódami 
a  prostriedkami,  skúmaním  softvéru  a  hardvéru 
počítačov,  obsahu  pamäte mobilných  telefónov,  nie 
je  možné  po  uplynutí  pripojenia  jednoznačne  zistiť 
IP  adresu  zariadenia,  ktoré  bolo  pripojené  na 
internet.“,  by  mohli  vzniknúť  ďalšie  otázky  typu: 
a  prečo?,  a  čo  ak?...  Ak  však  podáme  k  danej 
problematike (a nemusí sa to týkať len IP adries, ale 
aj  ľubovoľnej  inej  tematiky)  patričné  vysvetlenie, 
myslím si, že tým neurobíme nič zlé, práve naopak.

Moje  doterajšie  skúsenosti  mi  potvrdzujú,  že 
zadávatelia,  ktorí  dostávajú  posudky  s  takýmto 
a  podobnými  vysvetleniami  sa  opakovane  obracajú 

na mňa  so  žiadosťami,  v  ktorých  sa  už  neobjavujú 
otázky,  odpovede  na  ktoré  im  nepomôžu  vo 
vyšetrovaní,  ale  o  to  častejšie  konzultujú  vopred 
znenie  otázok,  aby  získali  čo  najužitočnejšie 
odpovede. 

Som  toho  názoru,  že  zato  sme  znalcami  vo 
svojom  odbore,  aby  sme  vedeli  odborne,  správne 
a  pritom  pochopiteľne  aj  pre  laika  v  danej  oblasti 
odpovedať  jednoducho na  zadané otázky  a prispeli 
tak  k  zdarnému  vyriešeniu  rôznych  súdnych  aj 
mimosúdnych prípadov.
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Získání zdrojových kódů aplikací pro Android

Anotace:

Článek se věnuje postupu získání zdrojových kódů aplikace z instalačních dat ‑  instalačního balíčku aplikace APK ‑ psané v 

jazyce Java pro operační systém Android.

Annotation:

This  article  discusses  the  procedure  for  obtaining  source  programme  code  from  an  installation  data  of  the  application 

(installation package APK) wri en in Java for the Android operating system.

Klíčová slova:

zdrojový kód, aplikace, dekompilace, Java, Android
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1) https://kotlinlang.org/

Úvod

S  rozmachem  masového  využití  mobilních 
zařízení  významně  roste  riziko  jejich  zneužití. 
Mobilní  zařízení  jsou  využívány  v  každodenní 
komunikaci, schraňují mnohdy ty nejcitlivější osobní 
informace,  kriticky  důležitá  data,  a  přístupy  k  fi‑
nančním prostředkům. V případě firemního  využití 
mohou  být  i  jedním  z  významných  rizik  firemního 
zabezpečení.

V  případě  bezpečnostního  incidentu  nebo 
podezření,  že  aplikace  v  mobilním  zařízení  mohou 
dělat  něco,  co  není  v  souladu  s  jejich  účelem,  je 
nutná  jejich podrobná analýza.  Jednou z  cest,  jak  to 
udělat,  je  analýza  zdrojového  kódu  aplikace.  Celý 
proces  je  poměrně  složitý  a  zejména  samotná 
analýza  programu  na  úrovni  zdrojových  kódů  je 
náročná na detailní znalosti programování.

V  článku  jsou  samotné  postupy  získání 
instalačních  dat  aplikace  pouze  nastíněny,  protože 
použité  prostředky  a  nástroje  závisí  od  účelu,  pro 
který se takové postupy realizují. Pravděpodobně se 
použité  postupy  a  prostředky  mohou  lišit  pro 
případy  řešení  bezpečnostních  incidentů  a  jiné 
postupy  a  nástroje  pro  zajištění  dat  mohou  být 
použity  pro  případy  forenzní  analýzy  trestné 
činnosti.

V  článku  také  nejsou  popsány  postupy  samotné 
analýzy  získaných  zdrojových  kódů  aplikace, 
protože  to  je  problematika  nesmírně  široká  a  vari‑
abilní,  která  primárně  závisí  od  problému,  který  je 
předmětem  šetření.  Navíc,  řešení  samotné  analýzy 
zdrojových kódů  je nesmírně náročné na kvalifikaci 
a  zkušenosti  samotného  analytika  a  to  je  otázka, 
která už výrazně přesahuje rozsah tohoto článku.

Z  těchto  důvodů  se  článek  věnuje  pouze 
postupem  získání  zdrojových  kódů  aplikace  psané 
v  jazyce  Java  pro  operační  systém  Android  z  in‑
stalačních dat aplikace (instalačního balíčku aplikace 
APK ‑ podrobněji viz v textu článku).

Programovací jazyky

Aby  bylo  možné  se  korektně  dopracovat  ke 
zdrojovým  textům  programovacího  jazyka,  je 
nezbytné  si  vyjasnit,  v  jakém  jazyce  se  nejčastěji 
aplikace pro Android programují.

Pro každého, kdo trochu pozoruje vývoj v oblasti 
mobilních telefonů, musí být asi zřejmé, že nejčastěji 
používaným  programovacím  jazykem  v  tvorbě 
aplikací pro operační systém Android je Java. Java je 
Googlem  oficiálně  jmenovaným  jazykem  pro  vývoj 
aplikací pro Android a tudíž i největší počet aplikací 
je  napsán  v  Javě.  Javový  kód  běží  standardně 
v prostředí  Java Virtual Machine  (JVM) na  různých 
platformách,  v  prostředí  různých  operačních 
systémů (ne však na platformě Android, ale k tomu 
se  dostaneme  později).  Jazyk  Java  sice  není  právě 
nejpřívětivějším  programovacím  jazykem,  zejména 
pro  začínající  programátory,  ale  jako  oficiální  jazyk 
pro Android umí pravděpodobně asi nejlépe využít 
(použít) tento operační systém.

Java  ale  není  jedinou  možností.  Je  jich  několik 
a  průběžně  se  objevují  i  snahy  o  vytvoření  nových 
specifických programovacích jazyků.

Příkladem takových alternativ v programovacích 
jazycích  pro  aplikace  pro Android  může  být  např. 
Kotlin1).

Ing. Marián Svetlík, Sr.
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2) https://unity3d.com/
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Zdroj: h ps://kotlinlang.org/

Kotlin  je  jedním  z  nejmladších  programovacích 
jazyků  a  je  jako  Java  také  dalším  oficiálním 
programovacím  jazykem  pro  Android.  Vychází  z 
Javy  a  také  běží  na  JVM  a  je  s  Javou  plně 
interoperabilní.

Pro Android se dá také programovat v jazycích C/
C++ nebo v C#, ale vzhledem k charakteru jazyků se 
tyto používají spíše pro tvorbu knihoven nebo v pří‑
padech  zvláště  náročných  na  efektivitu  nebo 
rychlost.

Dá se předpokládat,  že v případě programování 
her  bude  použit  programovací  prostředí  (cross‑
platform herní engine) Unity2).

Zdroj: h ps://unity3d.com/

Prostředí  Unity  bylo  vyvinuto  specificky  pro 
programování aplikací pro 2D a 3D prostředí (odtud 
tedy zejména hry, ale i jiné 2D a 3D aplikace).

Samozřejmě  existují  i  další  možnosti,  v  čem 
programovat  aplikace  pro  Android,  zejména  ty 
multiplatformové  (výše  zmíněné  prostředí  Unity), 
ale i např. Corona3).

Zdroj: h ps://coronalabs.com/

Lze  ale  programovat  i  v  jazyce  BASIC,  pomocí 
PhoneGap nebo některé další.

My  se  v  našem  článku  budeme  věnovat  práci 
s  jazykem  Java,  protože  je  pravděpodobně  nejroz‑
šířenějším  programovacím  jazykem  pro  vývoj  apli‑
kací  pro  Android  a  také  proto,  že  je  i  z  hlediska 
nástrojů,  které  budou  použity,  asi  tím  nejpro‑
pracovanějším  prostředím,  se  kterým  se  můžeme 
v praxi setkat.

Tvorba aplikací

Pro  větší  srozumitelnost  popisu  cesty  ke 
zdrojovým  kódům  Javové  aplikace  pro  Android, 
popíšeme  si  nejdříve ve  stručnosti postup,  jakým  je 
taková  aplikace  tvořena. Zpětné  získání  zdrojových 
kódů je vlastně cesta opačná, která se běžně nazývá 
„dekompilací”. 

U aplikací pro PC (např s OS Windows) je tvorba 
aplikace  (většinou)  jednodušší,  zdrojový 
programový  kód  (např.  v  C++)  se  „přežene” 
kompilátorem a na výstupu  je  soubor EXE, který  je 
přímo  spustitelný  v  daném  prostředí.  U  Javových 
aplikací pro Android to je trochu složitější.

Předně  je  potřebné  zmínit,  že  Android  byl 
vyvinut  primárně  pro  mobilní  zařízení  a  tedy 
představa,  že  by  Javové  aplikace  běžely  v  nějakém 
virtuálním  prostředí  (Java  Virtual  Machine),  jako 
tomu  je u desktopů, nepřipadá do úvahy vzhledem 
k  tomu,  že  u  mobilních  zařízení  se  předpokládá 
nízká náročnost na výkon a na zátěž. Proto je nutné 
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4) Ale také z licenčních důvodů, protože sice jazyk Java a jeho knihovny jsou volně šiřitelné, kdežto Java Virtual Machine není.

5) Zdroj: https://codeburst.io/howyourandroidcodecompilestodeliverapkpackagefile9f180129c9bf

6) Přiznám se, že aktuální informaci o tom, zda je skutečně ještě pořád Dalvik Virtual Machine součástí posledních verzí Androidu nemám, ale při 
nástupu Android Runtime tam určitě s ním paralelně byl.

7) https://cs.wikipedia.org/wiki/Android_(operační_systém)

8)Možná jste si při stahování nové aplikace do mobilu všimli, že po downloadu vám ještě naskočí proces instalace, který někdy skutečně chvíli trvá.

pro Android vyvíjet i javové aplikace tak, aby mohly 
běžet přímo ve  strojovém kódu. Celý proces  tvorby 
aplikace  napsané  v  Javě  lze  tedy  (velice 
zjednodušeně) shrnout následovně:

1) Zdrojový kód

Programátor  napíše  svůj 
program  v  progra‑movacím 
jazyce  Java  a  tak  vytvoří 
soubor  např:  „aplikace.java” 
‑  to  je  vlastně  ten  zdrojový 
kód.

2) Java Byte Code

Zdrojový  kód  se  zkompi‑
luje  Java  kompilátorem 
(”javac”)  do  v.  „Java  Byte 
Cod” formátu (JAR), který  je 
vhodný  pro  běh  aplikace 
pomocí  Java Virtual Machine 
(JVM),  jak  to  známe 
z  desktopů.  Jak  ale  víme, 
v Android systémech se JVM 
nepoužívá  z  důvodu  výko‑
nu4).  V  tomto  kroku  tedy 
programátor  získá  kompilací 
soubor  (v  našem  případě  „aplikace.class”)  ve 
standardním  javovém    formátu  JAR,  který  by 
potenciálně  mohl  být  ještě  použít  pro  běh  v  JVM. 
Doteď  to  jsou  tedy  standardní  kroky programování 
v Javě.

3) Dalvik Executable

Pro  běh  programů  v  Javě  na  Androidu  byl 
vyvinut  speciální  systém,  který  se  jmenuje  Dalvik 
Virtual  Machine.  Jeho  primární  úlohou  je 
transformovat  standardní  Java  Byte  Code  do 
strojového kódu Androidu, aby mohl být  systémem 
přímo vykonán.  Java Byte Code se musí přeložit do 
formátu  vhodného  pro  Dalvik.  Proto  se  Java  Byte 
Code ve formátu „.class” konvertuje do dalvikového 
formátu  „DEX”  (Dalvik  executable).  Programátor 
tak  vytvoří  (překompiluje  „.class”  soubor)  na  nový 
formát  své  aplikace  a  získá  soubor,  který  se 
v  aplikacích  pro Android  standardně  jmenuje  „clas‑
ses.dex”.

4) Aplikační balíček

Pro  řádnou  funkci  aplikace  také  nestačí  pouze 
ten  program,  který  napíše  programátor  (v  našem 
příkladu soubor „classes.dex”), ale  jsou nutné různé 
knihovny  a  další  zdroje,  které  dohromady  zajišťují 
korektní běh aplikace. Proto finálním krokem tvorby 
aplikace  pro  Android  je  vytvoření  „aplikačního 
balíčku”  (který má  v Androidu  standardní  příponu 
„.APK”).  Obsahuje  všechny  potřebné  komponenty, 
včetně  našeho  souboru  „classes.dex”  a  aplikační 
balíček  také  musí  být  definovaným  způsobem 
elektronicky podepsán.

Aplikační  balíček  APK  je  vlastně  standardním 

zipovým  archivem  všeho,  co  aplikace  pro  běh  na 
Androidu  potřebuje,  jen  místo  standardní  přípony 
ZIP má pro Android příponu APK.

Celý  proces  tvorby  APK  lze  zjednodušeně 
zobrazit graficky5):

Zdroj:  h ps://codeburst.io/how‑your‑android‑code‑
compiles‑to‑deliver‑apk‑package‑file‑9f180129c9bf

Jen  pro  upřesnění  ‑  přestože  Dalvik  Virtual 
Machine  je  pořád  součástí  Androidu6),  už  je  to 
zejména  jenom  z  důvodu  zpětné  kompatibility. Od 
verze Androidu  4.4  KitKat,  resp.  plně  od  verze  5.0 
Lollipop,  byl  Dalvik  plně  nahrazen  virtuálním 
prostředím  Android  Runtime7).  Důvod  je 
jednoduchý.  Jestliže  úkolem  Dalviku  je  přeložit 
(včetně  určité  optimalizace)  program  do  strojového 
kódu  při  každém  spuštění  programu,  Android 
Runtime překlad (a poměrně náročnou optimalizaci 
výsledného  kódu)  provádí  při  instalaci  programu. 
Tím  se,  na  rozdíl  od  použití  Dalviku,  urychlí  start 
programu.

Je  sice  pravdou,  že  instalace  trvá  někdy  trochu 
déle8),  ale  překlad  a  optimalizace  proběhne  jen 
jednou,  když  si  uživatel  danou  aplikaci  stahuje  do 
mobilu.

Tato  změna  vykonávaní  programu  v  Androidu 
nicméně nemá vliv na výše popsaný způsob  tvorby 
aplikačního balíčku .APK.

Reversní postup

Teď  tedy  můžeme  přistoupit  k  realizaci 
dekompilace  aplikačního  balíčku APK  aplikace  pro 
Android,  abychom  získali  zdrojový  kód  javové 
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9) https://en.wikipedia.org/wiki/Zip_(file_format)

aplikace.  Budeme  postupovat  v  následujících 
krocích:

1)  získání  aplikačního  balíčku  .APK  a  extrakce 
souboru classes .DEX

2) získání souboru aplikace .JAR

3) získání souboru aplikace .JAVA

Získání .APK a classes .DEX

Tento  krok  bude  popsán  na  obecné  úrovni, 
protože samotný postup získání souboru APK závisí 
na účelu, pro který potřebujeme získat zdrojový kód 
javové aplikace.

Asi  nejpravděpodobnějším  zdrojem  pro  získání 
aplikace  bude  mobilní  zařízení  (mobil  nebo  tablet, 
pro  jednoduchost  budeme  uvažovat  mobil).  Pro 
forenzní  účely  pravděpodobně  použijeme  některý 
z  forenzních  nástrojů  pro  zajištění  dat  z  mobilních 
zařízení. Ze zajištěných dat poté můžeme jednoduše 
požadovanou aplikaci vykopírovat.

Jinak,  pro  jiné  účely  (např.  šetření  bez‑
pečnostního  incidentu),  lze  použít  i  libovolný  jiný 
nástroj,  který  umožní  z  mobilu  vykopírovat 
požadovaný  aplikační  balíček  APK.  Drobný 
problém  může  způsobit  to,  že  adresář,  ve  kterém 
jsou  v Androidu  uloženy  aplikace,  není  při  použití 
běžných  aplikaci  pro  komunikaci  s  mobilem 
většinou dostupný.  Jednou z možností  je pokusit  se 
vytvořit obyčejnou zálohu mobilu na počítač pomocí 
standardního  zálohovacího  programu,  který  je 
součástí  asi  všech  podpůrných  aplikací  všech 
výrobců  mobilů.  V  případě,  že  záloha  na  počítači 
není nějakým způsobem šifrována, můžeme soubory 
s aplikacemi najít v ní.

Předpokládejme,  že  se  povedlo  získat 
požadovanou  aplikaci  (v  našem  příkladě  to  bude 
soubor  „aplikace. APK”). Asi  by  bylo  vhodné,  ještě 
než  přistoupíme  k  dalším  krokům,  ověřit,  zda  to  je 
skutečně  standardní  aplikace  ve  formátu  APK,  jak 
bylo popsáno výše. Tedy že se jedná ve své podstatě 
o prostý komprimovaný archív ve formátu ZIP. 

Nejlépe  to bude možné udělat pomocí zobrazení 
hlavičky  souboru  aplikace.  Vyjdeme  z  toho,  že 
standardní  hlavička  souboru  ZIP  je  dlouhá  4  bajty, 
jejichž  hodnota  je  „50  4B  03  04“  (zobrazeno 
hexadecimálně9)).  Náhled  na  začátek  souboru 
aplikace APK pomocí hexadecimálního prohlížeče je 
např.: 

Vidíme,  že  náš  soubor  má  první  čtyři  bajty 
shodné s hlavičkou formátu ZIP. Výše uvedené tedy 
dokazuje,  že  uvedený  soubor  formátu  APK  je 
standardní  soubor  ZIP  a  je  tedy  možná 

dekomprimace.

Stačí  tedy  soubor  „aplikace.APK  ”přejmenovat 
na  „aplikace.ZIP”  a  standardním  dekomprimačním 
krokem  se  dostaneme  ke  struktuře,  která  bude 
nejspíše hodně podobná následujícímu obrázku:

Co  je mezi  těmito  soubory  pro  naši  potřebu  asi 
nejdůležitější,  je  soubor  „classes.DEX”.  To  je  ten 
soubor,  který  obsahuje  samotný  program  aplikace. 
Ostatní  soubory  jsou knihovny a další  zdroje,  které 
jsou pro běh aplikace v Androidu potřebné.

Další  kroky  se  tedy  budou  zabývat  způsobem, 
kterým  se  pokusíme  dopracovat  ke  zdrojovým 
textům  dané  aplikace  právě  ze  souboru 
„classes.DEX”.

Získání souboru ve formátu Java Byte Code

Výše bylo uvedeno, že pro běh javových aplikací 
v  prostředí  Android  se  používá  prostředí  Dalvik 

Virtual  Machine  (resp. 
aktuálně  Android  Run‑
time),  který  však  potře‑
buje  na  vstupu  svůj 

speciální  formát  souboru  „dalvik  execu‑
table”  (DEX).   My  jsme v předchozím kroku získali 
z  aplikačního  balíčku  APK  soubor  právě  v  tomto 
DEX formátu.
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10) https://sourceforge.net/projects/dex2jar/files/

11) https://stackoverflow.com/questions/5257830/howtousedextojar

12) https://varaneckas.com/jad/; https://bitbucket.org/mstrobel/procyon/wiki/Java%20Decompiler; http://javadecompiler.github.io/

13) http://javadecompiler.github.io/

Pro  zpětný  překlad  souboru DEX do  „Java  Byte 
Code”  existuje  od  Googlu  program  DEX2JAR10). 
Tento  program  umí  hodně  věcí,  ale  pro  nás  je 
podstatné,  že  umí  „překompilovat”  DEX  formát 
aplikace  zpět  do  standardního  javového  formátu. 
Návodů  na  použití  programu  dex2jar  a  všech  jeho 
možností lze najít na internetu hodně11).

Pro  náš  účel  je  potřebné  použít  jednoduchý 
příkaz  „d2j‑dex2jar.bat  classes.dex”  a  výstupem 
programu  je  soubor „casses_dex2jar.jar”, který  je  již 
ve  formátu  vhodném  pro  běh  ve  standardním  Java 
Virtual Machine, tedy v „Java Byte Code”.

Získání zdrojových javových textů

V  předchozím  kroku  jsme  se  v  podstatě  dostali 
z  prostředí  specifického  pro  Android  do  „stan‑
dardního”  prostředí  Javy  (získali  jsme  program  ve 
formátu Java Byte Code).

Na  tomto  místě  již  použijeme  prostředky,  které 
nám pomohou dopracovat  se zpětně z  formátu  JAR 
(Java  Byte  Code)  ke  zdrojovým  textům  programu. 
Přestože  existuje  několik  nástrojů,  které  by  tuto 
úlohu  měly  zvládnout12),  asi  tím  nejvhodnějším 
a nejčastěji doporučovaným je JD‑GUI13).

S programem JD‑GUI se pracuje velice jednoduše 

a  intuitivně.  Poté,  co  si  v  programu  otevřeme 
soubor,  který  jsme  získali  v  předchozím  kroku 
(classes‑dex2jar.jar),  vidíme  už  ve  strukturované 
podobě kompletní obsah zdrojových textů v progra‑
movacím jazyce Java:

Přirozeně, že program JD‑GUI umí tyto zdrojové 
texty  (jednotlivě  i  hromadně)  vyexportovat  do 
běžného  textového  formátu  pro  případné  další 
použití při analýze jejich obsahu.

K  získaným  zdrojovým  textům  je  ale  nutné 
zdůraznit,  že  zpětnou  dekompilací  nelze  získat 
zdrojové  kódy  přesně  v  té  podobě,  v  jaké  vznikly 
prací  programátora.  Dekompilací  nelze  zpětně 
získat  např.  komentáře,  které  jsou  při  kompilaci 
ignorovány,  dále  dekompilací  vzniklý  čitelný 
zdrojový kód neobsahuje původní formátování.

  Dekompilací  také  ztratíme  názvy  dynamických 
proměnných  nebo  některých  dalších  parametrů, 
které  jsou  dekompilátorem  nahrazeny  generova‑
nými  názvy  (jak  je  i  vidno  z  obrázku,  kde  jsou 
použity generické názvy „a”, „b”, „c” atd.) a některé 
další  rozdíly. Nicméně  funkční vlastnosti  získaných 
čitelných  programových  kódů  zůstávají  totožné 
a pro analýzu zdrojových textů je výsledný zdrojový 
programový kód plně postačující.
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14) https://developer.android.com/studio

15) https://stackoverflow.com/questions/6273892/androidpackagenameconvention

Možné problémy

Výše  uvedený  postup  stručně  popisuje  jeden 
z  možných  postupů,  kterým  se  lze  dopracovat  ke 
zdrojovým  textům  aplikace. Může  se  zdát,  že  tento 
postup  je  poměrně  složitý,  ale  v  podstatě  díky 
otevřenosti  prostředí  Androidu  je  cesta  k  získání 
zdrojových textů relativně jednoduchá.

Nicméně  je  na  tomto  místě  potřebné  upozornit 
i na možná problematická místa, která se mohou ve 
výše popsaném postupu vyskytnout.

Získání aplikačního balíčku APK.

Ten,  kdo  chvíli  dělá  v  oblasti  zajišťování  dat 
z mobilních zařízení ví,  že  sice  se  zajištění většinou 
povede,  ale  také  někdy  ne.  Těch  důvodů  je mnoho, 
ale  v  zásadě  platí,  že  většina  problémů  pochází 
z  různých  modifikací  Androidu  a  nestandardních 
vlastností  prostředků  komunikace  s  vnějším 
prostředím.  Takže  sice  obecně  ano,  většinou  se 
povede stáhnout data alespoň na logické úrovni, ale 
může  se  stát,  že  ne  všechna  a  adresář  s  aplikacemi 
mezi nimi nemusí být.

Když  v  ojedinělých  případech  selžou  ty 
standardní nástroje přístupu k souborům na zařízení 
s  Androidem  a  také  forenzní  nástroje  pro  zajištění 
dat,  může  pomoct  použití  vývojového  nástroje  pro 
aplikace  na  Androidu,  které  se  volá  „Android 
Studio”14),  které  umí  kromě  funkcí  pro  vývoj 
aplikací  také  relativně  plný přístup  k  souborovému 
systému  připojeného  mobilního  zařízení  (aby 
vytvořená  aplikace  mohla  být  instalována  na 
zařízení  a mohla  být  na  něm  i  testována). Nicméně 
výše  zmíněné  problémy  se  vyskytují  i  tady  a  navíc 
postup  zpřístupnění  souborového  systému  mobilu 
pomocí Android Studia již není úplně triviální a pře‑
sahuje zaměření tohoto článku.

Identifikace aplikace.

Když  se  nevyskytnou  výše  zmíněné  problémy 
a  povede  se  získat  plný  přístup  k  souborovému 
systému  na Androidu, může  nastat  problém  s  iden‑
tifikací  té  správné  aplikace.  Všechny  instalované 
aplikace  jsou standardně uloženy v  jednom adresáři 
(většinou  se  jmenuje  „/data/app/”).  Bohužel  jejich 
názvy  ‑  tedy  názvy  souborů APP  ‑  jsou  různé  a  je 
potřebné  v  rámci  názvu  souboru  najít  ten  správný. 
Existuje  k  tomu  doporučení  o  názvech  aplikací  pro 
Android15),  takže  rada  je  si  to  doporučení 
nastudovat,  aby  nevznikl  problém  v  identifikaci  té 
správné aplikace.

Aplikace není napsaná v Javě.

To  zjistíte  pravděpodobně  relativně  jednoduše 
z  toho,  co  je  obsahem aplikačního  balíčku APK pro 
rozbalení (standardním ZIP dearchivátorem).

Závěr

Potřeba  získání  přístupu  ke  zdrojovým  textům 
mobilní  aplikace  v  prostředí  Android  je  poměrně 
častá.  Nezřídka  např  vzniká  spor  o  autorství  mezi 
tvůrci  různých  aplikací.  V  poslední  době  ale  velice 
často vzniká potřeba podrobné analýzy podezřelých 
aktivit  některých  aplikací  v  souvislosti  s  krádežemi 
přístupových  údajů  do  bankovních  aplikací  nebo 
s krádežemi identity.

Analýza  zdrojových  textů  může  být  (mimo 
dalších  analytických  postupů,  např.  dynamická 
analýza přístupu apliace k citlivým datům a analýza 
síťové  komunikace  běžící  aplikace)  jedním  z  klí‑
čových požadavků pro zjištění důležitých vlastností 
aplikace.
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problematikou Digital Forensic a Cybercrime. 
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Úvod

Stále  zvyšující  se  počet  zařízení  Apple  navyšuje 
i  počet  případů,  kdy  je  potřeba  data  z  nich  zkoumat. 
Firma Apple  velmi  dbá  na  bezpečnost  a  ochranu  dat 
svých zákazníků, a tak se zajišťování a zkoumaní dat z 
těchto  zařízení  stává  stále  složitější. Ukázkový příklad 
jejich  už  starší  novinky  je  čip  T2,  který  seskupuje 
některé  řadiče,  které  se  nacházely  v  počítači  na 
různých místech.  Stojí  tak  nad  celým  systémem  a  tím 
umožňuje  lepší  zabezpečení  –  slouží  jako  základ  pro 
šifrování  celého  úložiště  a  zabezpečeného  spouštění. 
I  přesto  už  dnes  existují  možnosti,  jak  tento  typ  zaří‑
zení  zajistit. My  se  v  tomto  článku  pokusíme  podívat 
na  úplné  základy  zajišťování  dat  z  počítačů  od  firmy 
Apple. 

Počítač s vyměnitelným diskem

Po  příchodu  k  vypnutému  a  zaheslovanému 
počítači, můžeme postupovat klasickým způsobem. Při 
štěstí  se  dnes  ještě  můžeme  dostat  ke  starším 
MacBookům,  které  jsou  vybaveny  vyměnitelným 
diskem.  Starší  modely  Unibody  MacBooku  Pro  (2008‑
2012)  většinou  obsahují  klasický  SATA  2,5“  disk,  ze 
kterého  je  možné  pak  udělat  kopii  pomocí  blokátoru 
nebo  duplikátoru.  Pozdější  MacBooky  Pro  s  retina 
displejem (2012‑2015) mají místo klasických disků flash 
paměť,  která  se  jeví  jako  SSD  s  rozhraním  M.2,  ale 
z výroby tomu tak není. Je nutné použít redukci právě 
na M.2, aby se disk dal bez problému připojit. 

Počítač s integrovaným diskem

Poslední modely  všech Macbooků  (2015  ‑  dodnes) 
mají  paměťový  čip  připájený  na  desce,  proto  jej  není 
možné  jednoduše  demontovat  a  zajistit  data  běžným 
způsobem.  Ostatní  modely  stolních  počítačů  Apple 
z dnešní doby  (iMac, Mac mini)  jsou na  tom obdobně. 
Výjimkou  je  Mac  Pro,  kde  lze  fyzicky  disky  vyjmout. 

Nejjednodušší  způsob,  jak  z  vypnutého  počítače  data 
zajistit  je přes  v. Target mode, který z počítače udělá 
externí  disk  a  data  tak  lze  stáhnout.  Do  Target modu 
počítač  dostaneme  zapínacím  tlačítkem  a  stisknutím 
klávesy  T.  Problém  nastává,  když  zařízení  v  Target 
modu připojíte k počítači,  který neumí  číst  souborový 
systém  Applu.  Starší  souborový  systém  HFS+, 
v macOS nazývaný Mac OS Extended, využíval Apple 
do konce roku 2017. S tím většina SW a HW dnes nemá 
problém,  proto můžeme  takový  disk  zajistit  i  pomocí 
freeware  nástroje  FTK  Imager,  nebo  přes  forenzní 
duplikátor. Velkou překážkou při zajišťování může být 
nový  souborový  systém Apple  File  System  (APFS),  se 
kterým  si  většina  nástrojů  dodnes  neumí  poradit. 
Nejjednodušším příkladem,  jak  počítač  s APFS  zajistit 
v  Target  modu,  je  s  využitím  počítače  běžícím  na 
macOS.  Ten  totiž  zařízení  bez  problému  rozpozná, 
v  případě  využití  šifrování  FileVault  2  (předchozí 
generace  šifrovala  jen  domovskou  složku)  je  možné 
zadat  heslo  a  tak  disk  okamžitě  procházet.  Vytvoření 
image ve formátu .dd je možné přes jednoduchý příkaz 
v Terminálu. Image lze vytvořit i bez zadání hesla. 

Pro  vytvoření  obrazu  disku  ve  formátu  .dd  je  po‑
třeba  nejdříve  ověřit,  který  disk  hledáme.  K  tomu 
napomůže příkaz:

$ diskutil list

V případě, že  jsme disk připojili dešifrovaný, nebo 
jsme  zadali  heslo,  je  třeba  disk  softwarově  vysunout. 
V opačném případě tento příkaz můžeme ignorovat.

$ diskutil unmountDisk /dev/diskX

(X pouze vyměníme za číslo vybraného disku)

Teď  už  pouze  s  příkazem  dd  vytvoříme  image 
požadovaného  disku.  V  příkazu  zadáme  za  if= 
zdrojový disk a za of= cestu, kam chceme image uložit. 

Zajišťování dat z počítačů od firmy Apple

Anotace:

Zatímco v minulosti byly počítače Apple v českém prostředí zastoupeny  jen zcela minimálně a problematiku  jejich  forenzní 

analýzy nebylo v podstatě nutno systémově řešit, jejich podíl v posledních letech výrazným způsobem roste a s tím i potřeba 

postupů a nástrojů pro zajištění a analýzu dat z těchto zařízení. Úvodní článek nové série pojednává o základních způsobech 

zajištění dat z počítačů s operačním systémem macOS.

Annotation:

Whereas a market share of Apple computers was insignificant in Czechia only few years ago and therefore there was no need of 

systematical forensic approach to these devices, their growing numbers in the last years bring forward a need of processes and 

tools  helping  to  acquire  and  analyze  data  from  these  devices.  This  first  article,  out  of  more  planned,  explains  some  basic 

approaches to forensic data acquisition from macOS computers.
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Číslo  za  bs=  značí  velikost  bloku  (není  nutné  mít 
v příkazu vůbec).

$  sudo  dd  if=/dev/diskX  of=/Volumes/
image.dd bs=1m

Pokud  chceme  kontrolovat  průběh  vytváření 
image,  klávesovou  zkratkou  Ctrl  +  Shift  +  T  zjistíme 
aktuální stav.

Použití speciálních nástrojů

Jednou  z  dalších  možností,  jak  vytvořit  image 
z  počítačů  Apple,  je  využití  speciálních  nástrojů. 
Nejběžnějším  je  řešení  MacQuisition  od  firmy 
BlackBagTech,  další  možností  je  RECON  Imager  od 
SUMURI. Oba produkty fungují obdobným způsobem, 
dokáží  pracovat  s  APFS,  FileVault  2,  Fusion  Drive 
a  zvládnou  zajistit  data  RAM  i  bez  zadání  hesla. 
Dokonce  se  po  čerstvých  updatech  zvládnou 
vypořádat  i  s  čipem  T2.  To  v  praxi  znamená,  že  lze 
zajistit  zařízení  bez  problémů  přes  Target  mode 
z  jiného  zařízení Apple,  v  opačném  případě  je  nutné 
znát administrátorské údaje a vypnout Secure Boot. 

U daných  řešení  je možné  zajistit  data  tak,  aby  šla 
zpracovat  v  jakémkoli  forenzním  nástroji  –  na  logické 
úrovni.  Souborový  systém  APFS  už  částečně  zvládá 
i EnCase nebo Magnet AXIOM. Nejlepší je samozřejmě 
pracovat  se  softwarem  od  firmy,  která  řešení  nabízí. 
V  případě MacQuisitionu  je  jím  Blacklight  a  výsledky 
z  RECON  Imageru  spolehlivě  zpracujeme  v  RECON 
Labu.

Protože zařízení běžící na macOS fungují  jinak, než 
ty  na  Windows,  zajištěná  data  se  zkoumají  jiným 
způsobem,  i  když  výsledky  mohou  být  obdobné. 
Jednou  z  důležitých  položek  na  seznamu,  která  je 
obdobná  souboru  Windows.edb  jsou  v.  Apple 
Extended  A ributes.  Díky  těmto  atributům  je  celý 
obsah  počítače  naindexovaný  a  lze  z  nich  získat 
zajímavá data. 

Další  specialitou  jsou  disky  Fusion  Drive,  které 
spojují  více  fyzických  disků  a  jsou  zobrazovány  jako 
jeden.  Původní  myšlenka  tohoto  systému  byla  využít 
menší  disk  SSD  na  operace  vyžadující  rychlý  přístup 
a  větší  disk  HDD  na  objemná  a  méně  často  potřebná 
data.  Tyto  disky  byly  původně  instalované  z  výroby 
jako  jeden  disk,  nicméně  Fusion  Drive  může  být 
použitý  i  na více  fyzických discích najednou. Problém 
pak nastává v momentě, kdy zajistíme 2 disky a každý 
zvlášť  necháme  zpracovat.  Podobně  jako  u  RAIDu 
z  disků  nebudeme  schopni  zpracovat  žádná  data. 
Samozřejmě  je možné  disky  později  spojit  na  zařízení 
macOS  a  vytvořit  z  nich  novou  image,  ale  lepší 
možnost je tomu předejít užitím zmíněných nástrojů.

Obdobou  Volume  Shadow  Copies  ze  zařízení 
Windows  jsou  Local  Time  Machine  Snapshots.  Ty 
využívá aplikace Time Machine v případě, že se zálohy 
provádí přímo na zařízení, ne na jiný cílový disk. Jejich 

analýza může odhalit různé starší verze souborů, nebo 
některé již smazané soubory. 

Hojně  využívanou  funkcí  na macOS  je  BootCamp. 
Ten  umožňuje  uživatelům  rozdělit  interní  disk  a  nain‑
stalovat  operační  systém  jiných  výrobců,  zejména 
Windows. Z této části disku jsou oba nástroje schopny 
vytvořit  image,  se  kterou  lze  následně  pracovat  jako 
s jakýmkoli jiným obrazem daného systému. 

Použití  zmíněných  nástrojů  je  jednoduché  a  intu‑
itivní.  Pomocí  kláves Alt/Option  a  tlačítka  zapnutí  se 
počítač  zapne  ve  Startup  Manageru.  Tam  nalezneme 
možnost  volby  startovacího  disku.  Mimo  Macintosh 
HD  nalezneme  v  případě  RECON  Imageru  další  tři 
spustitelné  ikony,  z  těch  je  pak  nutné  vybrat  tu 
správnou  v  závislosti  na  modelu  počítače.  V  cestě 
může  zabránit  již  zmíněný  Secure  Boot  a  nebo 
Firmware  Password,  který  však  Apple  Certified 
Technician může odstranit.  Po nabootování  se  zobrazí 
okno  macOS  Utilities,  kde  je  nutné  vybrat  aplikaci 
RECON Imager a zvolit Continue. 

Následně se zobrazí okno aplikace. V horní části  je 
několik  ikon,  které  otevírají  okna  daných  funkcí. 
Seznam všech připojených zařízení a interních disků se 
nalézá  hned  pod  tou  první,  s  názvem  Disk  Manager. 
Mimo  běžné  informace  (model,  velikost,  typ, 
souborový  systém)  zobrazuje  Disk  Manager  i  infor‑
mace o spuštěném šifrování (FileVault), nebo discích ve 
Fusion Drive. Před zajišťováním zašifrovaného disku je 
možnost  jej  hned  dešifrovat  pomocí  hesla  nebo 
recovery klíče. 

Disk  Imager  zajistí,  jak  již  název  napovídá, 
vytvoření  image disku. RECON Imager umí zajišťovat 
v  běžných  formátech  –  DD,  E01,  Ex01,  nebo  DMG. 
Logicky  data  zajistí  do  složky,  archivu,  nebo 
zmíněného  DMG  formátu,  ten  je  ovšem  nadále 
spustitelný jen na zařízeních Apple. Před spuštěním lze 
samozřejmě  vybrat  cíl,  zadat  název,  vlastníka,  nebo 
sériové  číslo zařízení.  Je možné  také vybrat datumově 
jen některé zálohy (Time Machine Snapshots).

Samozřejmostí  je  i  verifikace  image,  u  fyzických 
formátu  lze  spočítat  kontrolní  sumy  MD5  a  SHA‑1. 
U  logických  lze  udělat  to  samé,  je  ale  nutné  počítat 
s prodloužením doby zpracování, protože se kontrolní 
sumy  budou  počítat  i  na  vstupních  souborech. 
Výhodou  následného  procesování  v  aplikaci  RECON 
Lab  je,  že  zvládá  zpracovat  i  Apple  Extended 
Metadata, která  jsou  specialitou  souborového  systému 
APFS  a  v  jistých  případech mohou  ukládat  podstatná 
data o souborech, ale o tom až někdy příště. Pokud se 
u  konkurence  do  doby  vydání  článku  nic  nezměnilo, 
bylo SUMURI jediné s tímto řešením na trhu. 

MacQuisition  má  širší  možnosti  nastavování  pro 
zajištění.  V  menu  má  3  důležité  ikony,  první  jsou 
informace o případu (Case Details), další je ikona Data 
Collection,  která  dává  možnost  nastavení  typů  dat, 
která  chceme  zajistit.  Nastavit  lze  různé  uživatelské 
složky,  typy  souborů,  nebo  systémová  data. 
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V  některém  z  dalších  článků  si  určitě  rozebereme, 
k čemu různé soubory slouží a co z nich lze získat. 

Vytvoření  image  v  MacQuisitionu  je  podobně 
jednoduché,  jako  v  RECON  Labu.  Stačí  vybrat  disk, 
formát,  kontrolní  sumy  a  cílovou  destinaci,  to  vše  se 
skrývá v poslední důležité  ikoně  Image Device.  Image 
lze  zapsat  i  na  disk  ve  formátu  NTFS,  což  není 
standartní  vlastnost  počítačů  běžících  na  macOS. 
Nespornou  výhodou  MacQuisitonu  je  možnost 
zajišťování  dat  na  běžícím  počítači.  Na  to  SUMURI 
myslelo dalším softwarem – RECON Triage. 

K  zajišťování  dat  na  běžícím  počítači  samozřejmě 
nejsou  třeba  výše  zmiňovaná  řešení.  Bez  hlubších 
znalostí systému a příkazů v Terminálu nám ale značně 
ulehčí  život.  Můžeme  si  ale  ukázat  alespoň  pár 
základních  příkazů,  které  nám  pomůžou  při 
zajišťování. 

Následující příkaz vypíše  seznam uživatelů a uloží 
jej  to  souboru  formátu  txt.  Název  souboru  si  můžete 
samozřejmě vybrat, stejně jako cestu. 

dscl  .  list  /Users  |  grep  v    ‘_‘  > 
users.txt 

Informace  o  počítači  a  další  informace  jako 
nainstalované aplikace vypíšou tyto příkazy. 

system_profiler  detailLevel  full 
SPHardwareDataType > hwdatatype.txt

system_profiler  detailLevel  full 
SPApplicationsDataType > apps.txt

system_profiler  detailLevel  full 
SPSerialATADataType > hdd.txt

system_profiler  detailLevel  full 
SPNVMeDataType > hdd2.txt

system_profiler  detailLevel  full 
SPUSBDataType > usb.txt

system_profiler  detailLevel  full 
SPInstallHistoryDataType > apps.txt

Kontrolní  součet  SHA‑1 zkopírovaných, nebo  jinak 
potřebných  souborů  zajistíme  následujícím  příkazem. 
Tečka  značí  aktuální místo  (složku),  ve  které  se  nachá‑
zíme. Lze nahradit jakoukoli cestou.

find . exec shasum {} \; > sum.txt

Závěr

Zajišťování  dat  na  zařízeních Apple  není  nikterak 
složité, stačí znát drobné základy a pár odlišností, které 
se  daného  systému  týkají.  Problém může  být  s  čipem 
T2 nebo šifrováním FileVault, na druhou stranu to není 
nic nového, s čím bychom se na počítačích s Windows 
ještě  nesetkali.  Rozhodně  se  vyplatí  k  zajišťování 
využívat  řešení  od  BlackBagTechu  nebo  Sumuri,  to 
může  zjednodušit  celý  proces,  navíc  v  kombinaci 
s  jejich  nástroji  pro  následnou  analýzu.  Jejich  nástroje 
dosud na trhu nemají konkurenci.

Dominik  Novák  je  nezávislým  expertem  v  oblasti  digitální 
forenzní  analýzy  mobilních  zařízení  a  eDiscovery.  Dlouhodobě  se 
specializuje na zařízení s operačními systémy iOS a macOS.
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Časopis  Digital  Forensic  Review  vychází  2x  ročně, 
zpravidla koncem 1. a 3. čtvrtletí. K těmto datumům se 
primárně  vážou  i  termíny,  které  jsou  uvedeny  dále 
v textu.

Redakce  časopisu  Digital  Forensic  Review  přijímá 
návrhy  na  publikaci  Vašich  příspěvků  zásadně 
v  elektronické  podobě  a  primárně  e‑mailem  šéf‑
redaktorovi  (svetlik@df‑pro.cz),  případně  jakýmkoliv 
jiným  způsobem  na  kontaktní  adresy  Institutu  pro 
Digitální forenzní analýzu (www.idfa.eu/kontakt/).

Příspěvky zaslané do redakce k publikaci podléhají 
recenznímu  řízení  (v  případě  jejich  zařazení  do 
kategorie ʺMetodikaʺ, ʺPraxeʺ nebo ʺDiskuseʺ).

S  příspěvkem  musí  být  zaslány  také  kontaktní 
údaje  autora  (autorů)  tak,  aby  bylo  možné  s  nimi 
vypořádat  připomínky  recenzentů  a  zaslat  informaci 
o rozhodnutí ve věci přijetí příspěvku k publikaci.

Konečné  rozhodnutí  o  zařazení  příspěvku  do  ča‑
sopisu  je  plně  v  kompetenci  redakční  rady  časopisu 
včetně  určení  toho,  ve  kterém  čísle  bude  uveřejněn 
(např. z důvodu tématické celistvosti čísla). Uveřejnění 
příspěvku v určitém  čísle  časopisu  je  tedy podmíněno 
domluvou s redakční radou a v případě souhlasu musí 
být  příspěvek  zaslán  nejméně  1  měsíc  před 
plánovaným vydáním daného čísla.

Příspěvky přijímáme k  recenznímu  řízení  ve všech 
běžných  formátech,  preferujeme  ovšem  některý  z  edi‑
tovatelných.

Článek musí obsahovat:

Nadpis

(případně) Podnadpis

Autor (autoři)

Anotace a klíčová slova

Anotace a klíčová slova v Angličtině

Text článku

Fotografie autora (autorů)

Krátké CV ʺO autoroviʺ (přibližně 1 odstavec)

K publikaci přijímáme články psané v českém nebo 
slovenském jazyce.

Redakce  neprovádí  jazykovou  korekturu  textu.  Za 
jazykovou a odbornou úroveň příspěvku odpovídá au‑
tor. Redakce provádí  pouze  typografickou úpravu pří‑
spěvku tak, jak byl schválen k publikaci.

Rozsah článku  je  cca 4‑10  stran  (v oddůvodněných 
případech  lze domluvit  i  jiný  rozsah). Obrázky  (a  jiné 
grafické  prvky)  společně  s  jejich  popisem  vkládejte 
přímo  na  patřičné  místo  přímo  do  textu,  ale  navíc 

určitě  přikládejte  jako  samostatné  soubory 
v maximálním rozlišení k souboru s  textem příspěvku 
tak,  aby  byli  identifikovatelé  v  souladu  s  jejich 
označením  v  textu  příspěvku  (např.  Obr_1.jpg). 
Obrazové  přílohy  příspěvku  zasílejte  v  běžných 
rastrových formátech.

V  případě  technických  problémů  s  formátem 
příspěvku  nebo  formátem  obrazové  přílohy  budete 
požádáni  o  spolupráci  a  o  případnou  změnu  formátu 
dodaných dat.

V  případě  přijetí  příspěvku  a  jeho  zařazení  do 
akuálního čísla může autor požádat o náhled tiskového 
náhledu  svého  příspěvku.  Tuto možnost  je  nutné  pře‑
dem domluvit  s  redakcí  časopisu  s  dostatečným před‑
stihem  (přibližně  1 měsíc  před plánovaným vydáním) 
tak,  aby  bylo možné  realizovat  případné  typografické 
úpravy.

Autor příspěvku prohlašuje, že zaslaný příspěvek 
není zatížen jinými právními překážkami a odpovídá 
za případné právní nebo jiné problémy, které mohou 
publikací  příspěvku  v  časopise  Digital  Forensic 
Review vzniknout.

Pro  informace  o  možnosti  využití  reklamního 
prostoru časopisu kontaktujte redakci.

Pokyny pro autory
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