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• fotky



SOUČINNOST S PČR

oZajištění průkazného materiálu pro PČR
oPodezření na trestné činy
oPro jiné účely vyšetřování (suicidium…)

oOdběry na přítomnost hladiny alkoholu
oŽádost PČR
oPostup
oPředání materiálu vždy na základě písemné 

žádosti



KRIMINALISTICKÁ STOPA

oNositel kriminalisticky relevantních informací. 

oVyhledání, zajištění, zdokumentování a vyhodnocení 
kriminalistických stop je předpokladem získání odpovědí na 
základní kriminalistické otázky.

oVyužití jako průkazního materiálu.



KDY ?

oPacient udává, že byl napaden.

oInformace získaná z místa činu, prostřednictvím ZZS.

oPacient udává jinou mechaniku úrazu, která se evidentně 
neshoduje s typem poranění.

oPacient je v bezvědomí, nekomunikuje, je nalezený náhodným 
kolemjdoucím a je evidentní, že si zranění nezpůsobil sám.



AKTIVNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOST 
zdravotnických pracovníků

oVyplývá ze zák. č. 40/2009 Sb. v platném znění, trestního 
zákoníku.

oPouze v zákonem stanovených případech, jinak by se 
jednalo o porušení povinné mlčenlivosti.

oOznamovací povinnost je vůči policejnímu orgánu nebo 
státnímu zástupci.



AKTIVNÍ OZNAMOVACÍ POVINNOST 
zdravotnických pracovníků

• …kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal 
trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, týrání svěřené 
osoby…

• …a  takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu 
zástupci nebo policejnímu orgánu... bude potrestán odnětím 
svobody  až na 3 léta …



ZAJIŠTĚNÍ PACIENTA

oVždy má přednost záchrana života před zachováním důkazů. 

oDodržení přesných pokynů ošetřujícího lékaře. 

oProvádět ošetřovatelskou péči podle etckých norem. 

oDodržovat zásady správné komunikace.



ZAJIŠTĚNÍ STOP

oNeumývat, neočišťovat pacienta.

oStřelného poranění – přiložit na ruce igelitové sáčky.

oJe-li nutno stříhat oděv - stříháme co nejdál od perforace oblečení 
(průstřel, bodnutí.

oManipulace s průkazním materiálem (oděv, nože…í
oOchranné rukavice
oOchranný obal



DOKUMENTACE

oFotodokumentace zranění, včetně přiloženého měřítka.

oZdravotnické dokumentace – přesný popis poranění.

oPřesný soupis osobních věcí a předmětů.

oPři podezření na trestnou činnost kontaktovat příslušné orgány 
dle zák. č. 40/2009 Sb. v platném znění, trestního zákoníku.



1. BODNÁ PORANĚNÍ
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2. SEČNÁ PORANĚNÍ
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3. TRŽNÁ PORANĚNÍ



4. STŘELNÁ PORANĚNÍ





PRŮSTŘEL HLAVY





   Děkuji za pozornost

„Právě ty nejjednodušší věci člověk zpravidla nejsnáz přehlédne.“

  Sir Arthur Conan Doyle
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