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OPATŘENÍ 

 
V trestní věci obviněného PhDr. Jana Fojtíka, CSc., nar. 1. 3. 1928, stíhaného pro 
zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. c), 
odst. 2 písm. b), e) tr. zákoníku, podle § 110 odstavce 1 tr. řádu s přihlédnutím k větě 
třetí § 105 odst. 3 tr. řádu     

 
přibírám 

 
znalecký ústav: 
 
Psychiatrická nemocnice Bohnice 
Ústavní 91  
181 02 Praha 8 – Bohnice 
IČO 000 64 220 
 
k podání znaleckého posudku z oboru ZDRAVOTNICTVÍ, odvětví PSYCHIATRIE. 
 
Ve znaleckém posudku je třeba posoudit a zodpovědět následující otázky: 
 

1) Jaký je současný zdravotní stav obviněného PhDr. Jana Fojtíka, CSc.? Trpí 
dotyčný nějakou duševní poruchou nebo chorobou? 
 

2) Je obviněný PhDr. Jan Fojtík, CSc., schopen chápat smysl úkonů trestního 
řízení – tj. je schopen pochopit, co je mu kladeno za vinu? Je schopen 
pochopit, co je trestní řízení a že jeho cílem je rozhodnutí o vině či nevině 
skutkem, pro který je trestně stíhán, a jeho případné potrestání? 

 
3) Je obviněný PhDr. Jan Fojtík, CSc., schopen chápat obsah a smysl 

procesních úkonů? Konkrétně se vyjádřete k tomu, zda je obviněný schopen 
vykonávat svá základní práva v trestním řízení:  
 

• vyjádřit se ke všem skutečnostem, které jsou mu kladeny za vinu, či vypovědět 
odmítnout, 

• navrhovat provedení důkazů svědčících v jeho prospěch,  
• činit návrhy, podávat žádosti, podávat opravné prostředky, 
• osobně se účastnit na úkonech orgánů činných v trestním řízení. 

 
V případě, že ano, je nutné mu zajistit nějaké speciální podmínky a jaké? 

 
4) Lze očekávat, že by se zdravotní stav obviněného PhDr. Jana Fojtíka, CSc., 

zlepšil do takové míry, že by to mělo vliv na závěry ohledně výše uvedených 
otázek? 

 
5) Uvedou se další důležitá zjištění, která mají z hlediska soudně psychiatrického 

významný vliv pro rozhodování o vyšetřovaných událostech. 
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Pro vypracování znaleckého posudku přikládám v příloze: 
  

1) Kopii usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne 7. 1. 2021 (vytištěno 
z interní elektronické databáze). 

 
2) Kopii protokolu o výslechu svědka PhDr. Jana Fojtíka, CSc., ze dne 23. 12. 

2019 (vytištěno z interní elektronické databáze).     
 

Pro vypracování a doručení posudku stanovuji lhůtu do dne 31. 3. 2022. Posudek je 
třeba vypracovat ve dvou vyhotoveních, konkrétně dvou originálů v písemné formě, 
opatřených podpisovou doložkou a razítkem znalce. 
 
O odměně a náhradě nákladů bude rozhodováno ve smyslu příslušných ustanovení 
vyhlášky č. 504/2020 Sb., o znalečném. 
 
Znalecký ústav Psychiatrická nemocnice Bohnice byl přibrán s přihlédnutím k faktu, 
že se jedná o renomované pracoviště zahrnující též specializované oddělení 
gerontopsychiatrie.  

Poučení: 

Podle § 105 odstavce 3 tr. řádu lze vznést námitky proti odbornému zaměření znalce 
nebo proti formulaci otázek. O důvodnosti podaných námitek rozhoduje soud 
a v přípravném řízení státní zástupce. 
 
Praha 17. prosince 2021                               

Mgr. Tomáš Jarolímek v. r.  
státní zástupce 

 
 
 
Fakturační adresa: 
Městské státní zastupitelství v Praze  
nám. 14 října 2188/9 
150 00 Praha 5  
IČO 000 26 000 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: 
Helena Nechanická  

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, Lazarská 4/10, 121 26  Praha 2 
tel.: +420 221 584 500, fax: +420 234 688 865, podatelna@osz.pha1.justice.cz, 

datová schránka: iauaiiq 
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