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Opatření
Podle § 105 odstavce 1 trestního řádu s odkazem na ustanovení § 118 trestního řádu
přibírám
znalce:
Prof. MUDr. Ladislava Hosáka Ph.D., znalec Krajského soudu, lékaře Psychiatrické kliniky FN
Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové,

k podání znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie,
Mgr. Michaelu Mrowetz, znalec Krajského soudu, Ordinace klinické psychologie a psychoterapie,
Výstavní 604/111, Ostrava - Vítkovice,
k podání znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví klinická psychologie
v trestní věci MAREK UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ FM
Jiří MAREK,
nar. 24.06.1976 v FRÝDEK-MÍSTEK, trv. bytem NOVÉ DVORY-HLÍNY 3657, 738 01 FRÝDEKMÍSTEK-FRÝDEK, t.č. VIZ. TRVALÝ POBYT
pro přečin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 trestního zákoníkuk vyšetření duševního stavu
svědka:Alena MUSILOVÁ, nar. 04.02.1952, trv. bytem NOVÉ DVORY-HLÍNY 3440, 738 01
FRÝDEK-MÍSTEK-FRÝDEK.
popis a bližší specifikace skutku:
Uvedeného skutku se podezřelý Jiří MAREK měl dopustit tím, že dne 19.03.2017 v době kolem
14:40 hod. na ul. Nové Dvory-Hlíny ve Frýdku-Místku na pozemní komunikaci před domem č.p.
3440 fyzicky napadl poškozenou Alenu MUSILOVOU, nar. 04.02.1952, trv. byt. Frýdek-Místek, ul.
Nové Dvory – Hlíny č.p. 3440, tak, že jí nejdříve shodil na zem a poté jí do celého těla několikráte
kopnul a udeřil pěstí, čímž poškozené Aleně MUSILOVÉ způsobil jednak zranění s dobou léčení
zjevně přesahující 7 dní a dle zprávy MUDr. Markéty Dobré také vznik posttraumatické stresové
poruchy.
Vzhledem k výše uvedenému je dáno podezření ze zločinu ublížení na zdraví podle ust. § 146
odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku.
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opatření o přibrání znalce dle §105/1
Ve znaleckém posudku je třeba posoudit a zodpovědět následující otázky:
Psychiatrie:
1) Proveďte celkové vyšetření duševního stavu svědkyně - Aleny MUSILOVÉ, nar. 04.02.1952.
Trpí /či trpěla duševní poruchou, v jejichž důsledku je její schopnost správně vnímat nebo
vypovídat podstatně snížena? Pokud ano, tak jakou, v jakém rozsahu, od jaké doby, a jak se tato
projevuje?
2) Byla svědkyně jednáním podezřelého psychotraumatizována? Pokud ano, jak se to u ní
projevuje? Zanechá jednání podezřelého trvalé následky na jejím psychickém zdraví? Rozvinula
se u ní posttraumatická stresová porucha? Pokud ano, jak lze toto hodnotit vzhledem k ublížení na
zdraví (jako vážnou a déletrvající poruchu zdraví apod.)?
Psychologie:
1) Posuďte strukturu osobnosti a intelektu svědkyně, stupeň jejího duševního, popř. mravního
vývoje, jaká je její hodnotová orientace.
2) Jaká je úroveň sociálních, rodinných a partnerských vztahů? Jaký má vztah k morálním a
společenským normám?
3) Posuďte psychologické aspekty obecné a specifické věrohodnosti její výpovědi.
4) Posuďte, zdá má svědkyně sklon k patologické lhavosti, záměrnému či účelovému blokování či
zkreslování skutečností, sklon ke konfabulaci, překrucování nebo zveličování skutečností, v
případě, že ano, co ji k tomu motivuje.
5) Další okolnosti podle uvážení znalce nebo které si policejní orgán vyhradí.
Pro vypracování a doručení posudku stanovuji lhůtu do 2 měsíců. Posudek je třeba vypracovat ve
dvou (2) vyhotoveních.
DŮVODY
Dne 04.08.2017 byly na základě oznámení poškozené Aleny Musilové, nar. 04.02.1952, zahájeny
úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu pro přečin ublížení na zdraví dle ust. §
144 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku, kterého se mohl dopustit podezřelý Jiří Marek, nar.
24.06.1976, způsobem uvedeným v popisu a specifikaci skutku.
Vyšetření duševního stavu svědka a podání znaleckého posudku bylo vyžádáno z důvodu nutnosti
posouzení, zda jednání podezřelého zanechalo následky na duševním zdraví svědkyně a jaký
dopad mělo jednání podezřelého na svědka jako oběti trestného činu, zejména s ohledem na
skutečnost, že z odborného vyjádření MUDr. Markéty Dobré ze dne 08.09.2017 vyplývá, že
poškozená v důsledku napadení podezřelým, trpí posttraumatickou stresovou poruchou, což
vyplývá i ze znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, MUDr. Petra Ročka ze
dne 25.11.2017, který si poškozená nechala vypracovat ke stanovení nemateriální újmy na zdraví,
a který je pro účely tohoto řízení nedostačující, rovněž s odkazem na prohlášení oběti o dopadu
trestného činu na její život, dále s ohledem na důkazní návrh poškozené podaný prostřednictvím
svého zmocněnce, aby byl přibrán znalec z oboru zdravotnictví, odvětví klinické psychologie za
účelem doplnění znaleckého posudku MUDr. Petra Ročka, jakož i z důvodu složitosti posuzované
otázky, když takto zjištěné skutečnosti mohou mít podstatný význam pro právní kvalifikaci a
následné rozhodnutí ve věci.
Znalcům se k vypracování posudku poskytuje potřebná část spisového materiálu.
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opatření o přibrání znalce dle §105/1
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 odb ornému zaměření znalce neb o proti
formulaci otázek. O důvodnosti podaných námitek, rozhoduje soud a v přípravném řízení státní zástupce.
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