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žádost o ověření odborných znalostí soudního znalce a klinického psychologa doc. PhDr.
Jana Laška, CSc.
Vaše č. j. ZPV-KO-95-02082019
Vážená paní předsedkyně,
Krajský soud v Hradci Králové obdržel dne 5. 8. 2019 Vaši žádost „o ověření odborných
znalostí soudního znalce a klinického psychologa doc. PhDr. Jana Laška, CSc.“ s odkazem na
přílohu č. 10 Instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. 11. 2017, č. j. MSP26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých
dalších otázkách (dále jen „instrukce“), která obsahuje odborné podmínky pro jmenování
znalců v oboru zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá se specializací klinická
psychologie.
Spolu se žádostí jste namítla, že jste neobdržela opatření policejního orgánu o ustanovení doc.
PhDr. Jana Laška, CSc. znalcem, pročež máte za to, že zpracovává znalecký posudek
protizákonně. V souvislosti s tím jste upozornila na § 107 odst. 1 trestního řádu.
Domníváte se, že doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. dne 7. 6. 2019 při osobním kontaktu
pravděpodobně učinil závěr, že Váš psychický stav „ještě nedospěl do třetího stadia stresu
a proto aktivně dohodl, že se psychologicko-psychiatrické vyšetření odloží o 2 měsíce“,
s cílem vyvolat u Vás třetí stadium stresu, aby s Vámi mohl jednoduše manipulovat a vyvolat
obranné mechanismy.
V neposlední řadě jste vyjádřila domněnku, že doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. měl v úmyslu
vystavit nepravdivý znalecký posudek.
Za těchto okolností máte za to, že doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
stanovené v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve
(dále jen „zákon o znalcích a tlumočnících“), a ve vyhlášce č.
zákona znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů,
udělena výstraha podle § 25d zákona o znalcích a tlumočnících.

porušil povinnosti znalce
znění pozdějších předpisů
37/1967 Sb., k provedení
pročež by mu měla být

Předně sděluji, že doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. byl jmenován předsedou Krajského soudu
v Hradci Králové do funkce znalce v oboru školství a kultura, odvětví psychologie dne
4. 6. 1982, pod č. j. Spr 1203/82. Není a nikdy nebyl zapsán v seznamu znalců v oboru
zdravotnictví, odvětví zdravotnická odvětví různá se specializací klinická psychologie.
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Odborné podmínky pro jmenování znalců, na které odkazujete, jsou přílohou instrukce, která
je účinná od 1. 1. 2018. Tyto podmínky nelze dost dobře uplatňovat zpětně.
Před svým jmenováním do funkce znalce doc. PhDr. Jan Lašek, CSc., řádně doložil, že
splňuje odborné předpoklady (vzdělání a odbornou praxi) pro výkon funkce znalce v oboru
školství a kultura, odvětví psychologie. Tyto předpoklady nepozbyl, stále je splňuje.
Doc. PhDr. Lašek, CSc. se k Vašemu podání vyjádřil dopisem ze dne 6. 8. 2019, v němž na
prvním místě upozornil, že se svým jménem nijak nespojuje označení „klinický psycholog“.
V dané věci byl opatřením Policie České republiky, Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, odboru obecné kriminality SKPV, ze dne 13. 3. 2019, ustanoven
znalec z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D., a on sám
(doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.) byl jako znalec z odvětví psychologie přibrán na základě
dodatku k tomuto opatření ze dne 7. 6. 2019, ovšem jen jako konzultant. Žádný znalecký
posudek však vypracován nebyl, neboť jste se odmítla dostavit ke znaleckému vyšetření. Oba
znalci nakonec došli k jednoznačnému závěru, že předpokladem řádného znaleckého posudku
je Vaše vyšetření ústavní formou.
Shrnuji, Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc., není znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví
zdravotnická odvětví různá se specializací klinická psychologie, nýbrž je dlouholetým
znalcem v oboru školství a kultura, odvětví psychologie. V daném případě jej policejní orgán
neustanovil znalcem, nýbrž svolil, aby jej jím ustanovený znalec MUDr. Vladimír Pidrman,
Ph.D., přibral jako svého konzultanta pro účely podání zadaného znaleckého posudku.
Znalecký posudek podán nebyl, k Vašemu vyšetření pro ten účel nedošlo.
Jelikož se znalec doc. PhDr. Jan Lašek, CSc., nedopustil vůči Vám ničeho, co by bylo lze
označit za porušení povinnosti znalce, není žádný důvod zahajovat vůči němu správní řízení
o přestupku. Žádné takové řízení vůči němu proto zahájeno nebylo a nebude. S tímto závěrem
Váš podnět odkládám.
S úctou
JUDr. Jan Čipera, v. r.
předseda krajského soudu
Na vědomí:
Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Ludmila Kopecká
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Události zprávy:
22. 8. 2019 v 10:30:49 EV0: Datová zpráva byla podána.
22. 8. 2019 v 10:30:49 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
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