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 Při přibírání znalce-psychologa v trestním řízení ve smyslu § 105 odst. 1 
trestního řádu  (v souvislosti s § 105 odst. 2 druhá věta a § 116 odst. 1 trestního 
řádu) by měl být k posouzení duševního stavu osoby zpravidla přibrán jako 
znalec klinický psycholog zapsaný v seznamu znalců v oboru ZDRAVOTNICTVÍ 
(psychiatrie). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 V trestní věci vedené u Krajského státního zastupitelství v Brně, v které byla 
obviněná stíhána a odsouzena pro trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. b), 
d) tr. zák., byla vyšetřovatelkou přibrána znalkyně z odvětví psychologie, přičemž v 
rozporu se skutečností byla v usnesení, stejně jako v obžalobě, specifikována jako 
znalkyně z oboru zdravotnictví, odvětví psychologie, ač se jednalo o znalkyni 
zapsanou v seznamu znalců v oboru školství a kultura, odvětví psychologie. Z této 
skutečnosti dovozoval obhájce obviněné, že přibraná znalkyně nebyla odborně 
kvalifikována znalecký posudek vypracovat. Soud návrh obhajoby na vypracování 
revizního psychiatricko-psychologického znaleckého posudku zamítl s tím, že 
psychologická část znaleckého posudku byla zpracována přibranou znalkyní kvalitně 
a objektivně. (V rozsudku vyhlášeném v uvedené trestní věci je v souladu se 
skutečným stavem uvedeno, že se jednalo o znalkyni z oboru školství a kultura, 
odvětví psychologie.) 
 V souvislostí s touto trestní věcí se jevilo nezbytným řešit otázku, jak 
konkrétně by mělo být při přibírání znalců z odvětví psychologie v trestním řízení 
postupováno.  
 K provedení zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších předpisů,  byla vydána Směrnice Ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 
15. února 1973, čj. 10/73-kontr.odb., o organizaci, řízení a kontrole znalecké a 
tlumočnické činnosti, která je dosud platná. 
 Dle této směrnice a její přílohy č. 2 („Přehled členění seznamu znalců na 
základní obory a odvětví základních oborů“) se  seznam znalců člení  na základní 
obory a ty dále na odvětví. Jedním ze základních oborů je obor ŠKOLSTVÍ  A 
KULTURA, který se dále člení mimo jiné na odvětví „Psychologie“. Dalším základním 
oborem je ZDRAVOTNICTVÍ, u kterého není jako odvětví psychologie uvedena, 
nýbrž - vedle jiných odvětví nesouvisejících  s řešenou problematikou - je zde pouze 
odvětví „Psychiatrie“. 
 Součástí přílohy č. 2 je dále „Orientační heslovník k členění seznamu znalců 
na základní obory a odvětví“, který obsahuje heslo „Psychologie“ s vyznačením 
základního oboru ŠKOLSTVÍ A KULTURA a dále heslo „Psychologie klinická“ s 
vyznačením základního oboru ZDRAVOTNICTVÍ /PSYCHIATRIE/. 

Dle dostupných informací nebude v současné době shora citovaná směrnice 
měněna s tím, že dosavadní zařazení psychologie do přehledu základních oborů a 
odvětví základních oborů  a především do orientačního heslovníku vyhovuje. 
 Z uvedeného vyplývá, že znalec z odvětví psychologie může být zapsán do 
dvou základních oborů, přičemž výklad Ministerstva spravedlnosti k aplikaci citované 
směrnice, který by řešil postup při zápisu znalců-psychologů do seznamu znalců,  
neexistuje. Dle současné praxe jsou jako znalci z odvětví „Psychologie klinická“ (obor 
ZDRAVOTNICTVÍ) zapisováni psychologové s titulem PhDr. (doktor filosofie), kteří 
složili zkoušku ze speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví. Jedná se tedy 
o psychology, kteří absolvovali jednooborové studium psychologie na některé 
filosofické fakultě a dále absolvovali přípravu z oboru klinické psychologie 



organizovanou Institutem vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a složili 
předepsanou zkoušku, tzv. atestaci z klinické psychologie, a pracují ve zdravotnictví. 
(Viz přílohu zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních, ve znění zák. č. 161/1993 Sb., v níž jsou stanoveny kvalifikační 
předpoklady klinického psychologa.) Psychologové, kteří uvedenou atestaci nezískali 
a pracují obvykle v psychologických poradnách různého druhu, jsou zapisování jako 
znalci odvětví „Psychologie“ (obor ŠKOLSTVÍ A KULTURA).  
 Z uvedeného vyplývá, že při přibírání znalce z odvětví psychologie je třeba  
vždy  zvažovat,  k řešení jakých otázek je znalec přibírán, zda se jedná o posouzení 
zdravotně-psychického stavu fyzické osoby nebo o  psychologický názor z oblasti 
poradenské psychologie. 
 V trestním řízení by měl být zpravidla přibírán znalec z odvětví psychologie 
klinická, neboť se převážně jedná o otázky související s oblastí zdravotnictví. Klinický 
psycholog se zabývá patologií osobnosti a diagnostikou osobnosti, měl by posuzovat 
možnosti resocializace obviněného, jeho nebezpečnost, vyjadřovat se k věrohodnosti 
svědků ap. Kliničtí psychologové zpravidla i ve své vlastní praxi úzce spolupracují s 
psychiatry. Naproti tomu psycholog bez atestace z klinické psychologie by měl řešit 
výchovné problémy s dětmi, matrimoniální vztahy, partnerské vztahy a působit 
převážně v oblasti občanskoprávní.  

Nelze samozřejmě vyloučit, že i psycholog, který nemá atestaci z klinické 
psychologie, je odborníkem v této oblasti, dlouhodobě zpracovává kvalitní znalecké 
posudky i v rámci trestního řízení a lze tedy rozhodnout o jeho přibrání jako znalce z 
odvětví psychologie. Tento postup by však měl být výjimečný a odůvodněn 
prokazatelnými odbornými znalostmi přibíraného znalce.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


