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Asociace grafologů ČR, z.s. IČ 69791996

Poděbradská 179/1, 190 00  Praha 9 Telefon 773 083 287

Telefon: e-mail
Telefon: e-mail

Jméno a příjmení Telefon:

Adresa E-mail:

ručně psaného písma na dále uvedené podpisy v údajném znění jména:

ze dne 12.11.2010

Dvořáková 18, 158 12  Nové Hrby

Poznámka objednatele:

Sporný podpis byl psán v době, kdy pisatel trpěl závažným onemocněním.

A) SPORNÝ MATERIÁL

14.3.2016Datum zpracování:

Na základě předloženého sporného materiálu byla zkoumána následující otázka:

Číslo:

Anna VoctářováNa základě objednávky, kterou provedl/a pan/paní:

sigop@sigop.cz

, byl vyhotoven odborný náhled

777 999 888
a.voc@voc.cz

I. SMLUVNÍ STRANY

ODBORNÝ NÁHLED

Anna Voctářová

navrátilová@sigop.cz

novotný@sigop.cz

FOTOGRAFIE KOPIE

777 111 222

Dodavatel posudku

Objednatel posudku

Organizace

Adresa
E-mail

Zpracovatel posudku
Supervizor

Ze sporného dokumentu, předloženého zadavatelem, nelze zjistit žádné povrchové porušení struktury 

papíru,

Ing. Michalela Navrátilová 

Mgr. František Novotný

Údajné znění jména

Označení vloženého souboru

Datum vzniku dokumentu

Kvalita dokumentu

1 až 5

IMG0102.jpg

Karel Novák

12.11.2010

SPORNÝ PODPIS Č. 1

IV. MATERIÁLY DODANÉ OBJEDNATELEM

Ke zkoumání předložených materiálů byla použita kombinace posudkové metody analyticko-syntetické, srovnávací, 

grafometrické a patologické, z technických pomůcek pak osobní počítač a grafické programy ke zpracování zvětšenin. 
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, stejný autor, který je autorem podpisů na srovnávacích materiálech č. 

III. METODY ZKOUMÁNÍ

II. ZADÁNÍ

Je autorem podpisu - Sporný podpis č. 1 - dodaného elektronicky v souboru:

777 444 555

FOTOGRAFIE KOPIE

Karel Novák

předkreslení či kopírování, neboť byl/a dodán/a pouze:

IMG0102.jpg

mailto:sigop@sigop.cz
mailto:a.voc@voc.cz
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Ze zkoumání byl vyřazen srovnávací podpis č.:

Kvalita podpisu je velmi špatná a není na něm možné rozpoznat některé důležité písmové znaky.

Ukázky předložených srovnávacích podpisů č.:

Na předložených srovnávacích podpisech č.:

SROVNÁVACÍ PODPIS Č. 1 Vyřazení podpisu ze zkoumání z důvodu:

Vyřazení podpisu ze zkoumání z důvodu:SROVNÁVACÍ PODPIS Č. 2

není vyřazen

SKEN ORIGINÁLU

1, 2, 3, 4

5

Datum zpracování: 14.3.2016

Karel Novák

srovnávací2.jpg

00.00.2009

SKEN ORIGINÁLU

12.12.2009

není vyřazen
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byly společně posouzeny  eideticky s evaluací1 až 5

B) SROVNÁVACÍ MATERIÁL

Karel Novák

srovnávací3.jpg

, a to z následujících důvodů:

dominantních ustáleností (sedimentových znaků) s následnou analýzou a komparací těchto ustáleností.

Číslo posudku:

Vyřazení podpisu ze zkoumání z důvodu:SROVNÁVACÍ PODPIS Č. 3

Karel Novák

srovnávací1.jpg

2.3.2008

SKEN ORIGINÁLU

Datum vzniku dokumentu

Označení vloženého souboru

není vyřazen

byly zjištěny vzájemně shodné ustálené

znaky, které jsou písemným projevem jednoho pisatele.

Údajné znění jména

Kvalita dokumentu

Datum vzniku dokumentu

Označení vloženého souboru

Údajné znění jména

Kvalita dokumentu

Kvalita dokumentu

Datum vzniku dokumentu

Označení vloženého souboru

Údajné znění jména
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1, 2, 3, 4Ze srovnávacích podpisů č: předložených zadavatelem Odborného náhledu a zařazených

do zkoumání, nelze zjistit žádné povrchové porušení struktury papíru, předkreslení či kopírování, neboť u 

srovnávacího materiálu nebyly dodány originály dokumentů (ale pouze skeny nebo fotografie originálů či kopií).

nebyl dodán

23.1.2010

SKEN KOPIE

Vyřazení podpisu ze zkoumání z důvodu:

Vyřazení podpisu ze zkoumání z důvodu:

není vyřazenSROVNÁVACÍ PODPIS Č. 4

- - -

Datum vzniku dokumentu

IMG0101023.jpg

Datum zpracování: 14.3.2016

Vyřazení podpisu ze zkoumání z důvodu:SROVNÁVACÍ PODPIS Č. 6

Karel Novák

srovnávací5.jpg

Údajné znění jména

Označení vloženého souboru

Kvalita dokumentu

1.4.2003

FOTOGRAFIE ORIGINÁLU

Údajné znění jména

Označení vloženého souboru

- - -

Kvalita dokumentu

Karel Novák

nedostatečná kvalitaSROVNÁVACÍ PODPIS Č. 5

Číslo:

Karel Novák

Označení vloženého souboru

Datum vzniku dokumentu

- - -

- - -

Kvalita dokumentu
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Údajné znění jména

Datum vzniku dokumentu
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ze dne 12.11.2010

12.11.2010

v údajném znění jména

1, 2, 3, 4

VYSVĚTLIVKY:

Údajné znění jména: text jména sporného podpisu

Označení vloženého souboru: Název souboru, který objednatel poskytl ke zkoumání

Datum vzniku: Datum uvedené na dokumentu, ze kterého pochází sporný nebo srovnávací podpis. Pokud je uvedeno datum ve 

formátu např. 00.00.2003, tak zadavatel nezná přesné datum vzniku podpisu, ale uvedl pouze rok, o kterém se domnívá, že v něm 

podpis vznikl.

Kvalita dokumentu: jak ze sporného, tak ze srovnávacího podpisu může být buďto proveden sken nebo fotografická kopie (to jsou 

pouze dvě možnosti, jak objednatel může podpis dát do elektronického souboru). Jak skenovaný, tak originální podpis se před 

skenováním nebo fotografofováním může nacházet buďto na originálním dokumentu nebo na zhotovené kopii dokumentu. Z výše 

uvedeného plyne, že podpis může být dodán pouze ve čtyřech varintách a to: sken originálu, sken kopie, fotografie originálu, 

fotografie kopie.

Vyřazení podpisu ze zkoumání: dokument - sporný nebo srovnávací podpis se vyřadí ze zkoumání ze dvou důvodů. Prvním je to, 

že podpis je tak nekvalitní, že ho nelze ke zkoumání použít. Druhým důvodem, v případě srovnávacích podpisů je to, že se daný 

srovnávací podpis neshoduje s ostatními srovnávací podpisy, a zjevně jeho autorem není ten, kdo je autorem ostatních 

srovnávacích podpisů.

Poznámka:

Číslo:

Tento Odborný náhled slouží pouze jako vodítko pro další rozhodování, jak dále postupovat při zjišťování pravosti sporného 

podpisu. Doporučujeme, v případě zájmu, zpracování Odborného posudku viz http://www.grafologiecr.cz/detail-

clanek.php?clanek=367 nebo Znaleckého posudku viz http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm.

vzájemně odlišné ustálené znaky, které nejsou společnou expresí jednoho a téhož pisatele.

V rovině vysoké pravděpodobnosti NENÍ autorem sporného podpisu tatáž osoba,

která je autorem srovnávacích podpisů č: 1, 2, 3, 4

Vzhledem k ustáleným znakům a zároveň vzhledem k tomu, že byl sporný podpis č. 1 předložen jen jako

FOTOGRAFIE KOPIE lze konstatovat pouze to, že: 
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Datum zpracování: 14.3.2016

nese v porovnání s ukázkami podpisů na předložených

srovnávacích materiálech č.:

IMG0102.jpgJe autorem podpisu - Sporný podpis č. 1 - dodaného elektronicky v souboru:

V. ZÁVĚR

, stejný autor, který je autorem podpisů na srovnávacím materiálu č. 1, 2, 3, 4

Odpověď:

Otázka:

IMG0102.jpgSporný podpis č. 1 v dodaném souboru: s údajným datem vzniku

Karel Novák


