
PĚT RAD aneb Narovnání v trestním řízení je cesta
k beztrestnosti

T restní řád zná v součas-
nosti dva způsoby skon-

čení trestního řízení, jimiž se
zastavuje trestní stíhání i za
situace, že se obviněný ke
spáchanému činu doznal, a to
podmíněné zastavení trestní-
ho stíhání a narovnání. Oba
typy odklonů trestního řízení
lze využít pouze v řízení o pře-
činech. Níže si je rozebereme
podrobněji.

Rada první
Narovnání lze schválit až po
splnění taxativně stanove-
ných podmínek, i tehdy
však nemá obviněný na
schválení narovnání právní
nárok.

V řízení o přečinu může
se souhlasem obviněného a
poškozeného soud a v pří-
pravném řízení státní zá-
stupce rozhodnout o schvá-
lení narovnání a zastavit
trestní stíhání, jestliže ob-
viněný:

• prohlásí, že spáchal skutek,
pro který je stíhán, a nejsou
důvodné pochybnosti o tom,
že jeho prohlášení bylo učině-
no svobodně, vážně a určitě
• uhradí poškozenému škodu
způsobenou přečinem nebo
učiní potřebné úkony k její
úhradě, případně jinak odčiní
újmu vzniklou trestným či-
nem
• vydá bezdůvodné obohacení
získané přečinem nebo učiní
jiná vhodná opatření k jeho
vydání, a
• složí na účet soudu nebo v
přípravném řízení na účet
státního zastupitelství peně-
žitou částku určenou státu na
peněžitou pomoc obětem
trestné činnosti, která není
zřejmě nepřiměřená závaž-
nosti přečinu
• a považuje-li se takový způ-
sob vyřízení věci za dostaču-
jící vzhledem k povaze a zá-
važnosti spáchaného činu, k
míře, jakou byl přečinem do-
tčen veřejný zájem, k osobě

obviněného a jeho osobním a
majetkovým poměrům.

Rada druhá
Obviněný i poškozený musí
být poučeni o tom, co na-
rovnání obnáší.

Obviněný je v trestním ří-
zení vyslechnut k tomu, zda
rozumí obsahu obvinění a zda
si je vědom důsledků schvále-
ní narovnání. Součástí výsle-
chu obviněného musí být i
prohlášení, že spáchal skutek,
pro který je stíhán. Před vý-
slechem je třeba obviněného i
poškozeného poučit o jejich
právech a o podstatě institutu
narovnání. Je-li poškozenou
stranou právnická osoba, lze
místo výslechu statutárního
zástupce nebo jiné osoby
oprávněné jednat jejím jmé-
nem opatřit její písemné pro-
hlášení k výše uvedeným
okolnostem. Práva poškoze-
ného nepřísluší tomu, na ko-
ho pouze přešel nárok na ná-
hradu škody nebo na vydání
bezdůvodného obohacení.

Rada třetí
Obviněný musí v rámci
schválení narovnání nahra-
dit škodu nebo vydat bez-

důvodné obohacení nebo
učinit jiná opatření náhrady
škody vůči všem poškoze-
ným.

Aby soud či státní zástupce
v přípravném řízení mohl
rozhodnout o schválení na-
rovnání, musí obviněný na-
hradit škodu všem, kteří byli
v důsledku jeho trestného či-
nu nějakým způsobem poško-
zeni, nebo učinit jiná vhodná
opatření směřující k náhradě
škody (např. nahlášení udá-
losti na pojišťovnu, uvedení
poškozené věci do původního
stavu apod.). To znamená, že
poškozeným však nemusí být
pouze osoba, vůči níž trestný
čin směřoval, ale i například
pojišťovna, která poškozené-
mu hradila náklady léčení,
vlastník vozidla, které bylo
poškozeno trestným činem,
vlastník poškozené účelové
komunikace atd. To se samo-
zřejmě týká i vydání bezdů-
vodného obohacení.

Rada čtvrtá
Rozhodnutí o schválení na-
rovnání musí obsahovat
některé nezbytné náleži-
tosti.

Rozhodnutí o schválení na-

rovnání a zastavení trestního
stíhání musí obsahovat popis
skutku, jehož se narovnání
týká, jeho právní posouzení,
obsah narovnání zahrnující
výši uhrazené škody nebo
škody, k jejíž úhradě byly
provedeny potřebné úkony,
rozsah bezdůvodného oboha-
cení, který byl vydán nebo k
jehož vydání byly provedeny
potřebné úkony, případně
způsob jiného odčinění újmy
vzniklé přečinem, peněžitou
částku určenou státu na pe-
něžitou pomoc obětem trestné
činnosti, a výrok o zastavení
trestního stíhání pro skutek,
ve kterém je spatřován pře-
čin, jehož se narovnání týká.

Rada pátá
Proti rozhodnutí o schvále-
ní narovnání může podat
poškozený i obviněný stíž-
nost.

Proti rozhodnutí o schvále-
ní narovnání může obviněný
a poškozený podat stížnost,
jež má odkladný účinek.
Rozhodne-li o schválení na-
rovnání soud, má toto právo
rovněž státní zástupce. Před
rozhodnutím o schválení na-
rovnání soud a v přípravném
řízení státní zástupce vy-

slechne obviněného a poško-
zeného, zejména k způsobu a
okolnostem uzavření dohody
o narovnání, zda dohoda o na-
rovnání mezi nimi byla uči-
něna dobrovolně a zda sou-
hlasí se schválením narovná-
ní. Nebylo-li narovnání sou-
dem nebo v přípravném řízení
státním zástupcem schváleno
poté, co obviněný učinil pro-
hlášení, že spáchal skutek,
pro který je stíhán, nelze k to-
muto prohlášení v dalším ří-
zení přihlížet jako k důkazu.

V tomto článku jsme čerpali z níže uve-

dených právních předpisů:

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád.

Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektemDeníku a internetové

právní poradnyPrávní linka –
www.pravnilinka.cz.

NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani neuvě-
domujeme, že konkrétní zále-
žitost v sobě skrývá mnohem
více právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

Nepřehlédněte
Deník se po krátké pauze vrací
k oblíbené rubrice Pět rad.
V pondělí se v právní poradně
dozvíte, jak postupovat
v konkrétních situacích a čeho
se naopak vyvarovat.
NEPŘEHLÉDNĚTE:
Příští téma: Podmínky nároku
na ošetřovné.

Nejčerstvější informace čtěte na: www.msdenik.cz

V Dolní Lutyni narazil bagrista
na nevybuchlou leteckou pumu
Lidé z okolí místa nálezu museli na pár hodin opustit své domy

Dolní Lutyně – Zhruba čtyři
stovky lidí museli v sobotu po
poledni evakuovat policisté z
lokality v Dolní Lutyni, kde
byla nalezena válečná puma.
Nevybuchlá letecká bomba z
druhé světové války byla na-
lezena při výkopových pra-
cích v zástavbě mezi rodinný-
mi domy poblíž hranice obce s
Bohumínem. Puma o hmot-
nosti sto kilogramů se skrý-
vala v hloubce dvou metrů.

„Lidé oznámili podezřelý
nález místním policistům,
kteří po ověření přivolali py-

rotechnika. Z oblasti v oko-
lí pěti set metrů bylo
evakuováno zhruba
čtyři sta lidí. Na
místě se nyní pra-
cuje na zajištění
pumy,“ potvrdil
Deníku policejní
mluvčí Miroslav
Kolátek.

Kolem 17. hodiny
už pyrotechnici pra-
covali na zajištění
pumy. „Evakuace, která trva-
la přibližně dvě a půl hodiny,
už byla dokončena. Ve vyme-

zeném prostoru se jedna-
lo o 140 domů. Teď po-

licisté pracují na
vyzvednutí

pumy,“ aktuali-
zoval informace
z místa mluvčí
Kolátek.

Pro evakuo-
vané našla rad-

nice dočasné úto-
čiště v prostorách

kulturního domu a na
radnici. „Hospody už jsou pl-
né,“ prozradil starosta obce
Pavel Buzek. Podle něj jde

zřejmě o nevybuchlou letec-
kou pumu, kterou shodilo ně-
které z letadel při spojenec-
kém bombardování Bohumí-
na a okolí v září 1944.

Zatímco v roce 2011 byla v
místní pískovně nalezena 250
kg vážící americká puma, ten-
tokrát šlo o sovětskou bombu.

„Před 18. hodinou byla pu-
ma zajištěna, naložena na kor-
bu nákladního vozu a odveze-
na k bezpečné likvidaci. Lidé
se mohli vrátit domů,“ dodal
krátce po ukončení akce poli-
cejní mluvčí Kolátek. (bb, toj)

Přehlédl cyklistu a těžce ho zranil
Opava – S největší pravděpodobností přehlédnutí stálo
za dopravní nehodou, která se stala ve čtvrtek okolo 18.
hodiny nedaleko Komárova. Pětačtyřicetiletý řidič ná-
kladního volva při odbočování vpravo narazil do zleva
jedoucího osmapadesátiletého cyklisty. Řidič zastavil, a
když mu cyklista řekl, že je v pořádku, vyplnili eurofor-
mulář a řidič ho odvezl domů. O den později byl cyklista
ošetřen v nemocnici s těžkými zraněními na ruce i noze,
protonemocnicenehoduoznámilapolicii. (dus)

Opilý řidič chtěl ujet policistům
Ostrava – Opilého řidiče naháněli v pátek nad ránem ost-
ravštípolicisté.Čtyřiadvacetiletéhomotoristusedícíhoza
volantem vozidla BMW chtěla hlídka zastavit, muž se jí ale
snažilseujet.Přiodbočovánívšaknezvládlřízeníanarazil
do zaparkovaného hyundaie. Po několika stech metrech
ho však policisté dostihli. Muž u sebe neměl řidičský prů-
kaz a dechová zkouška ukázala 2,4 promile alkoholu. Čeká
hoobviněnízohroženípodvlivemnávykovélátky. (per)

Při srážce tří vozidel se nikdo nezranil
Kozlovice – Tři osobní vozidla se v sobotu srazila na
okraji Kozlovic. Nehoda se stala před 16. hodinou ve
směru na Tichou. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Kolize
ale způsobila asi dvouhodinové omezení provozu. (sru)

Hasiči cvičili ve vazební věznici

Ostrava – Hasiči minulý tý-
den zasahovali v ostravské va-
zební věznici v centru města,
odkud byl hlášen požár v jed-
né z cel, kde vzplála matrace.
Naštěstí šlo jen o cvičení, kte-
ré mělo prověřit spolupráci s

místní požární hlídkou.
„Hasiči si vyzkoušeli rychlost
příjezdu do objektu, uhašení
ohně a také možnosti efektiv-
ního odvětrávání zplodin ho-
ření z objektu plného osob.
Procvičili si také spolupráci s

místní požární hlídkou, kte-
rou tvoří několik příslušníků
vězeňské služby vybavených
zásahovým oděvem i dýchací
technikou,“ uvedl mluvčí
hasičů Petr Kůdela. (per)
Foto: HZSMSK

VELKÁ SOUTĚŽ  S DENÍKEM 
o tři panenky 
BABY BORN!

Zapojte se s námi do soutěže 
a tři soutěžící vyhrávají. 

Stačí jen správně 
odpovědět na otázku: 
Jaké ocenění získala 

panenka BABY 
born v červnu 2014?

A) Panenka roku

B) Hračka roku

C) Výrobek roku

Nápovědu najdete na 

www.facebook.com

/zapfcreation

BABY born panenka je 
jako opravdové miminko
Udělejte své malé mamince radost 

panenkou, která je jako živá. BABY 

born ovládá 8 životních funkcí, které 

fungují bez použití baterií! Umí pít vodu 

z lahvičky, ronit opravdové slzy, jíst svoji 

speciální kašičku, kterou dokonce i vykaká, po polo-

žení zavírá oči. Všechny klouby jsou pohyblivé a díky 

pevnému, ale na omak velmi příjemnému tělíčku ji mů-

žete lehce posadit, aniž by se převrhla, nebo ji přená-

šet z místa na místo. Zároveň je díky lehce pohyblivým 

kloubům velmi jednoduché panenku převlékat. Malé 

maminky také potěší, že své miminko mohou dokonce 

i koupat. V balení najdete také mnoho doplňků.

Správné odpovědi zasílejte 

na číslo 900 11 07 ve tvaru SMS: 

DEN BABY AneboBneboC 
JMENOaPRIJMENI ADRESA PSC. 

Ze všech odpovědí zaslaných 

od 3. 11. do 7. 11. 2014 vybereme 

50., 100. a 150. správnou SMS.

Cena SMS je 7 Kč. Technicky zajišťuje 

ATS, www.platmobilem.cz 

(infolinka 296 363 199). 
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