
Důvěrné! 

D o t a z n í k 
 
Jméno a příjmení: …………………………………………………….. 
 
Datum a místo narození: …………………., ………………………… 
 
Trvalé bydliště, okres: ……………………, ………………………… 
 
Správnou odpověď na uvedené otázky zakroužkujte a doplňte ! 
 
 
1. Byl jsem vychován: 
 

a) u svých rodičů, do svých ……….. let 
b) v dětském domově, od svých ……….., do ……….. let 
c) v domově mládeže, od svých ……….., do ……….. let 
d) matkou, do svých ……….. let 
e) prarodiči, od svých ………., do ……….. let 
f) u pěstounů, od svých ……….., do ……….. let 

 
2. Mám (měl jsem) nevlastní rodiče: 

 
a) otce             b) matku  c) otce i matku 
 

3. Kolik máte sourozenců ……….., z toho: 
 

a)  vlastních ………..  b) nevlastních ……….. 
a) který jste v pořadí dle věku ………. 

 
4. Jaké bylo soužití vašich rodičů, (pěstounů): 
 

a) spokojené (vzájemné porozumění) 
b) průměrné (občasné nedorozumění a hádky) 
c) neurovnané (časté nedorozumění a hádky) 

 
5. Výchovný styl (působení) uplatňovaný vůči mně hodnotím jako: 
 

a) přísný, necitlivý, nárazový, trestající 
b) přiměřeně náročný, laskavý, demokratický 
c) nevšímavý, benevolentní, měl jsem volnost 

 
6. Byl někdo z vašich blízkých příbuzných (otec, matka, sourozenci) soudně trestán: 
 

a) ano, uveďte kdo: ……………………………………………... 
 

b) nebyl 
 
 
 
 



7. Rodinné soužití narušoval: 
 

a) otec – jak: …………………………………………………….. 
 

b) matka – jak: …………………………………………………... 
 

c) jiná osoba – kdo: ……………………………………………... 
 

                      jak: ……………………………………………… 
 
8. Požíval někdo z vašich blízkých příbuzných (otec, matka, sourozenci) nadměrně alkohol: 
 

a) ano – uveďte kdo: ……………………………………………. 
 

b) nepožíval 
 
9. Kolik tříd základní školy jste vychodil: ……….. 
 
10. Byl jste zařazen do zvláštní školy: 
 

a) ano – uveďte od které třídy: ……….., kterou třídou jste zvláštní školu ukončil: 
……….. 

b) nebyl 
 
11. Dopouštěl jste se tzv. „větších“ lumpáren (drobné krádeže, ničení a rozbíjení věci, apod.): 
 

a) ano: často    –    občas    –    zřídka 
b) nedopouštěl 

 
12. Jste něčím vyučen: 
 

a) ano – uveďte v jakém oboru: ...………………………………. 
b) ne – pokud jste neukončil studium nějaké střední školy,   uveďte jaké: 

…………………………………………... 
 

– ve kterém ročníku: …………………………………… 
 

– proč: ………………………………………………….. 
 
13. Kolika různými zaměstnáními jste v minulosti prošel: …………., převážně jste pracoval 

jako: …………………………, ve kterém zaměstnání jste byl nejdelší dobu: 
…………………………….., od ……………………, do …………………….. 

 
 
14. Pracoval jste před nynějším výkonem trestu: 
 

a) ano – kde: …………………………………………………….. 
b) nepracoval 
c) soukromě podnikal – v čem: …………………………………. 

 

 ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



15. Jaký je Váš stav:   j s e m – 
 

a) svobodný 
b) ženatý – kolikrát: ………………. 
c) rozveden – kolikrát: ……………… 
d) žiji s družkou – kolikrát: ……………... 
e) žiji sám 
f) žiji s jinou osobou – jakou: ……………. 

 
16. Máte děti: 
 

a) ano – kolik: ….…, z toho vlastních …….., nevlastních .……. 
b) nemám 

 
17. Kolikrát jste byl soudně trestán a kolikrát jste byl ve výkonu trestu odnětí svobody 

(uveďte v číselném zlomku):           / 
a) poprvé v ………… letech, za ………………………………... 
b) dále (uveďte posledních pět pobytů ve výkonu trestu odnětí svobody – v letech) 

 

1) od ……………., do ….…………, kde …………………... 
 

2) od ……………., do ….…………, kde …………………... 
 

3) od ……………., do ….…………, kde …………………... 
 

4) od ……………., do ….…………, kde …………………... 
 

5) od ……………., do ….…………, kde …………………... 
 
18. Čekáte další trest odnětí svobody (jste vyšetřován za další trestnou činnost): 
 

a) ano – za jaký trestný čin: …………………………………….. 
b) nečekám 

 
19. Byla Vám v souvislosti s nynějším výkonem trestu odnětí svobody uložena nějaká 

opatření: 
 

a) ano – jaká: ……………………………………………………. 
b) nebyla 

 
20. Byla Vám v minulosti soudem uložena nějaká opatření: 
 

a) ano – jaká: ……………………………………………………. 
b) nebyla 

 
21. Zkusil jste někdy drogy (léčiva, pervitin, hašiš, marihuanu, LSD, morfin, braun, čichání 

těkavých látek – ředidel, čikuli, apod.): 
 

a) ano: často    –    občas    –    zřídka 
  jakou drogu jste zkoušel: ……………………………... 
 

     ………………………………………………………… 
b) nezkusil 

 
 



22. Z předchozích výkonů trestu odnětí svobody: 
 

a) jsem se bez problémů přizpůsobil 
b) měl jsem problémy s odsouzenými 
c) měl jsem problémy s příslušníky  
d) měl jsem jiné problémy – jaké: ………………………………. 

 

 ………………………………………………………………… 
 

 
23. Ke své osobě chci dodat ještě toto: 
 

…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………… 
 

 
 
Dne: ………………….. 
 
     ……………………………… 
                                                                          p o d p i s 
 


