
 
 

Přílohy  

Příloha č.1: Opatření - psycholog 

 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

Krajské ředitelství policie ….. kraje 

Územní odbor ….. 

Oddělení ….. 

Adresa 

 

Č. j. ……….. 

Opatření 

Podle §105 odstavce 1 trestního řádu 

přibírám 

znalce: 

Jméno, Adresa 

k podání znaleckého posudku z oboru školství a kultura, odvětví psychologie 

v trestní věci pohlavní zneužití 

 

pro zločin pohlavní zneužití podle §187/1,2 trestního zákoníku. 

Ve znaleckém posudku je třeba posoudit a zodpovědět následující otázky: 

1. Jaká je úroveň a struktura intelektových funkcí (rozumových schopností) 

posuzovaného? 

2. Jaká je struktura osobnosti posuzovaného? 

3. Jaká je úroveň a ovládání agresivity posuzovaného? 

4. Jaká byla z psychologického hlediska motivace posuzovaného při údajném páchání 

zločinu? 

5. Jaké jsou převažující psychologické obranné mechanismy posuzovaného? 



 
 

6. Jaká je úroveň sociálních vztahů posuzovaného a proveďte rozbor vztahu 

posuzovaného a poškozené? 

7. Jiné skutečnosti, které znalec považuje za důležité sdělit policejnímu orgánu.  

Pro vypracování a doručení posudku stanovuji lhůtu do ….. Posudek je třeba vypracovat 

ve 2 vyhotoveních. 

 

1x kopii znaleckého posudku na datovém nosiči. 

2x originál v písemném vypracování opatřený podpisovou doložkou a razítkem 

znalce. 

2x podepsané poučení znalce. 

 

O odměně a náhradě nákladů znalce bude rozhodováno ve smyslu příslušných 

ustanovení vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, 

ve znění změn a doplnění. 

Poučení: Podle §105 odstavce 3 trestního řádu lze vznést námitky proti odbornému zaměření znalce 

nebo proti formulaci otázek. O důvodnosti podaných námitek rozhoduje soud a v přípravném řízení státní 

zástupce. 

Podpis 

Fakturační adresa: 

Krajské ředitelství policie ….. kraje 

Adresa 

  



 
 

Příloha č. 2: Opatření – psychiatr a psycholog 

 

Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie ….. kraje 

Odbor ….. 

Adresa 

 

Č. j. ….. 

 

Opatření 

Podle §105 odstavce 1 trestního řádu 

přibírám 

znalce: 

Jméno, Adresa 

k podání znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie 

v trestní věci ….. 

a 

znalce: 

Jméno, Adresa 

k podání znaleckého posudku z oboru školství a kultura, odvětví psychologie 

v trestní věci ….. 

 

Ve znaleckém posudku je třeba posoudit a zodpovědět následující otázky: 

 

Znalec z odvětví psychiatrie 

1. Zda obviněný v době spáchání zločinu trpěl duševní chorobou nebo poruchou, 

pokud ano, jakou, popř. zda jí trpí v současné době? 



 
 

2.  Zda obviněný v době spáchání zločinu mohl rozpoznat protiprávnost svého 

jednání a své jednání ovládat, tedy jaké byly (a jsou) jeho rozpoznávací a ovládací 

schopnosti, zda byly či nebyly (jsou či nejsou) zmenšeny, pokud byly (jsou) 

zmenšeny, tak do jaké míry či podstatně nebo nepodstatně? 

3.  Zda je obviněný schopen chápat smysl trestního stíhání? 

4. Zda v případě zjištění choroby nebo poruchy, popř. podstatného zmenšení 

rozpoznávacích nebo ovládacích schopností, je pobyt obviněného na svobodě 

nebezpečný a vyžaduje ochranné léčení, příp. jinou formu léčby či opatření, pokud ano, 

jakou? 

5.  Jiná zjištění a vlastní názor znalce.  

 

Znalec z odvětví psychologie 

6.  Posoudit osobnost a intelekt obviněného. 

7.  Posoudit, jaká byla pravděpodobná motivace jednání obviněného.  

8.  Jiná zjištění a vlastní názor znalce.  

Pro vypracování a doručení posudku stanovuji lhůtu do ….. Posudek je třeba vypracovat 

ve 2 vyhotoveních. 

 

1x kopii znaleckého posudku na datovém nosiči. 

2x originál v písemném vypracování opatřený podpisovou doložkou a razítkem 

znalce. 

2x podepsané poučení znalce. 

O odměně a náhradě nákladů znalce bude rozhodováno ve smyslu příslušných 

ustanovení vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, 

ve znění změn a doplnění. 

Poučení: Podle §105 odstavce 3 trestního řádu lze vznést námitky proti odbornému zaměření znalce 

nebo proti formulaci otázek. O důvodnosti podaných námitek rozhoduje soud a v přípravném řízení státní 

zástupce. 

Podpis 

Fakturační adresa: 

Krajské ředitelství policie ….. kraje 

Adresa 


