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Kraťasový násilník tvrdí,
že nechtěl sex, jen peníze
Osmnáctiletý mladík, který přepadl tři ženy,
čelí obvinění z loupeže a pokusu
o znásilnění. Hrozí mu až deset let žaláře.
JAROSLAV PERDOCH

Ostrava – Policie dopadla a
obvinila osmnáctiletého násilníka, který v listopadu v
Ostravě-Hrabůvce a Dubině
přepadl nejméně tři ženy.
Soud jej v sobotu poslal do vazby.
Muž si počínal velmi agresivně. Oběti udeřil do tváře,
držel je a požadoval po nich
různé sexuální praktiky a peníze. Ve všech případech byl
vyrušen náhodnými svědky a
ženám se nakonec podařilo
utéct. Dvě z nich však utrpěly zranění.
Informace o zadržení začaly mezi lidmi kolovat již v pátek. V sobotu dopoledne policie potvrdila, že muže zatkla.
„Podezřelý byl zadržen. Je obviněn z pokusu o znásilnění a
loupež. Hrozí mu až deset let

vězení,“ řekla Deníku Daniela Vlčková z moravskoslezské policie.
Podle její kolegyně Gabriely Holčákové se osmnáctiletý mladík ke všem činům
přiznal. Odmítl však, že by
chtěl ženy znásilnit. „Motivem měla být finanční tíseň.
Konkrétněji uvedl, že požadavkem sexuálních praktik
chtěl zastřít skutečnou pohnutku,“ uvedla Holčáková.
Policisté během vyšetřování získali kamerový záznam, který se rozhodli prostřednictvím médií zveřejnit.
Byl na něm zachycen násilník, který i v chladném listopadovém počasí chodil v
kraťasech.
Podle Holčákové k dopadení mladíka pomohlo svědectví lidí, kteří se policii přihlásili po zveřejnění záběrů.

MLADÍK V KRAŤASECH přepadl tři ženy. Foto: Policie ČR
„Děkujeme médiím i veřejnosti za pomoc při objasnění,“ uzavřela Holčáková.
První dva činy se staly v sobotu 8. listopadu nad ránem, a
to ve 4.40 a 5.15 hodin na chodníku v ulici Mjr. Nováka v
Ostravě-Hrabůvce. Muž napadl ženy ve věku šestatřicet a

Motocyklista přišel při nehodě o část nohy
Frýdlant nad Ostravicí –
Štěstí v neštěstí měl motocyklista, který při dopravní nehodě utrpěl amputaci nohy
nad kotníkem. Před vykrvácením ho zachránil náhodně
projíždějícílékař.
Nehoda se stala ve čtvrtek
přibližně dvacet minut po 19.
hodině v křižovatce poblíž železničního přejezdu ve Frýdlantu nad Ostravicí.K zásahu
hned po ohlášení na tísňovou
linku vyjela záchranná služba
z místní základny. První pomoc však muži začal poskytovat lékař, který místem právě
projížděl. Zraněnému nohu
zaškrtil nad ránou, aby zastavil silné krvácení. Ve spolupráci s posádkou záchranné
služby pak byl pacient připraven k transportu do nemocnice. K nočnímu zásahu vzlétl z
ostravské základny vrtulník,
který přistál na místním spor-

tovním letišti. Místo přistání
mu tam osvětlili hasiči. Pacient byl na palubu přeložen ze
sanitky a letecky transportován
do
specializovaného
Traumatologického
centra
Fakultní
nemocnice
v
Ostravě-Porubě.

Vážnýstav
„Sedmatřicetiletý
motocyklista byl v okamžiku příjezdu
záchranářů ještě při vědomí a
komunikoval. Utrpěl vážná
poranění obou dolních končetin, mimo jiné i poranění ztrátového charakteru, zasahující
lékař vyslovil také podezření
na poranění mozku. Zdravotní
stav postiženého se velmi
rychle zhoršoval, došlo k poruše vědomí a selhání dýchání. Nutno bylo zajistit dýchací
cesty a převést muže na přístrojem řízenou ventilaci. Zá-

chranáři zahájili podávání léků, naložili krční límec a uložili pacienta do vakuové matrace. Ke vzletu byl povolán vrtulník Letecké záchranné
služby, jehož posádka provedla rychlý a šetrný transport
postiženého do ostravské fakultní nemocnice. Tam byl
předán do péče týmu tamního
urgentního příjmu,“ informoval mluvčí krajské záchranné
službyLukášHumpl.
„Jednalo se o dopravní nehodu, která skončila těžkým
zraněním muže, který jel na
motocyklu. Z dosavadních
známých výsledků vyšetřování vyplývá, že mu v křižovatce
nedala přednost řidička osobního automobilu. Alkohol u
řidičky byl dechovou zkouškou vyloučen. Okolnosti nehody dále vyšetřují policisté,“
řekl Deníku policejní mluvčí
VlastimilStarzyk.
(bb)

devětačtyřicet let. Třetí útok
se odehrál 22. listopadu v ulici Jana Maluchy v Ostravě-Dubině. Zvrhlík si vyhlédl
osmadvacetiletou ženu, kterou sledoval do jednoho z domů. Na schodišti mezi patry se
na ni vrhl. Byl však vyrušen a
utekl.

Taxi srazilo chodce,
který se s kolegy
vracel z večírku
Ostrava – Vážná nehoda se
stala v sobotu hodinu po půlnoci v Ostravě-Mariánských
Horách. Poblíž tramvajové zastávky Mariánské náměstí
vozidlo taxi srazilo sedmadvacetiletého muže, který se s
kolegy vracel z večírku. Záchranáři ho s vážnými zraněními převezli do nemocnice.
Okolnosti nehody vyšetřuje
policie, která v této souvislosti žádá o pomoc svědky havárie. „Zraněnému na místě poskytovali první pomoc muž a
žena. Dále k místu nehody přijížděla tramvaj linky číslo 4.
Je reálné, že další informace
mohou sdělit cestující v tramvaji nebo čekající na zastávce.
Jakékoli informace přijmeme
na lince 158,“ uvedla mluvčí
moravskoslezské policie Gabriela Holčáková.
(per)
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Rušný alkoholový víkend.
Pády při tanci, ze schodů,
potyčky a kousání
Ostrava – Ke třiceti opilým
lidem, kteří utrpěli různě závažná poranění, vyjížděli ze
soboty na neděli moravskoslezští záchranáři. Nejvíce
práce měli na Frýdecko-Místecku, Karvinsku a v
Ostravě.
K prvnímu případu byli
voláni již před 19. hodinou,
poslední pomoc poskytovali
včera kolem půl sedmé ráno. Problémy mělo pětadvacet mužů a pět žen. U
všech záchranáři konstatovali střední až těžkou opilost.
„Nejčastěji šlo o krvácející zranění hlavy. Všichni
byli při vědomí a mimo přímé ohrožení života. V přibližně desítce případů pacienti záchranářům sdělili, že
je napadla a zranila jiná osoba, ostatní si pod vlivem alkoholu přivodili své úrazy
sami,“ uvedl mluvčí zá-

chranářů Lukáš Humpl s
tím, že lidé nejčastěji padali
ze schodů, přes židli, při tanci, na obrubníky, topení či
informační ceduli. Jeden ze
zraněných uvedl, že ho útočník kousl.
„Neobvyklá situace nastala ve večerních hodinách
v Třinci. K restauraci Sojka
byla posádka volána k pětapadesátileté opilé ženě po
pádu a jednašedesátiletému
opilému a na hlavě zraněnému muži. Oba leželi na ulici poblíž restauračního zařízení. V době zásahu oznámili ve stejné lokalitě okolojdoucí dalšího podobně postiženého. Šestapadesátiletý
těžce opilý muž ležel na zemi s poruchou vědomí. I on
musel být záchranáři ošetřen a poté předán na centrální příjem nemocných v
třinecké nemocnici,“ uzavřel Humpl.
(per)

Zlodějíček šplhal po hromosvodu
Frýdek-Místek – Zlodějíček s horolezeckými sklony
dal o sobě vědět v jednom domě ve Foersterově ulici ve
Frýdku-Místku. Pachatel, který nemá strach z výšek,
vylezl po šestimetrovém hromosvodu až na balkon bytu. „Následně odcizil volně opřené pánské krosové jízdní kolo. Tímto způsobil škodu odcizením v celkové výši sedmnácti tisíc korun,“ uzavřel okresní policejní
mluvčí Vlastimil Starzyk.
(sru)

Při nehodě v Ostravici se zranili lidé
Ostravice – Záchranáři vyjížděli včera ráno k vážné dopravní nehodě v Ostravici. Po půl osmé byla pracovníkům krajského zdravotnického operačního střediska
nahlášena havárie osobního auta, které mělo v obci narazit do betonového sloupu. Na pomoc vyjely dvě výjezdové skupiny z Frýdku-Místku a vzlétl i vrtulník Letecké záchranné služby z Ostravy. Na místě bylo nutné
ošetřit dva pacienty. „Jednadvacetiletý muž byl v okamžiku příjezdu záchranářů při vědomí. Během krátké
chvíle však náhle upadl do křečového stavu. Zasahující
lékař jej následně musel uvést do umělého spánku, zajistit jeho dýchací cesty a přístrojem řízenou ventilaci.
Příznaky svědčily pro poranění mozku a také pánve.
Byl zafixován pánevním pásem a uložen do vakuové
matrace, posádky provedly také další úkony v rámci
přednemocniční neodkladné péče. Pacient byl leteckou
cestou transportován na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě,“ řekl mluvčí záchranářů
Lukáš Humpl. „Druhý z účastníků nehody musel být
ošetřen se středně těžkým poraněním horní končetiny
a hrudníku. Poté byl předán na úrazové ambulanci
frýdecko-místecké nemocnice,“ dodal mluvčí.
(lew)

PĚT RAD aneb Zvláštní pracovní podmínky
zaměstnanců pečujících o děti
NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA
Každý z nás čas od času řeší
nějakou právní otázku,
častokrát si však ani
neuvědomujeme, že
konkrétní záležitost v sobě
skrývá mnohem více
právních problémů a její
řešení není tak jednoduché,
jak se mohlo zpočátku zdát.

P

rávo žen na zvláštní
pracovní
podmínky
stanoví přímo Listina
základních práv a svobod ve
svém článku č. 29, tato zvláštní ochrana je dána rovněž i
osobám zdravotně postiženým a mladistvým zaměstnancům. Zákoník práce tuto
zvláštní ochranu blíže rozvádí. Některá ustanovení zákoníku práce ohledně zvláštních
pracovních podmínek zaměstnanců pečujících o děti se
však nevztahují pouze na ženy, ale obecně na všechny zaměstnance, kteří se starají o
děti. Níže si rozebereme nejdůležitější pravidla, která
musí zaměstnavatel při při-

dělování prací těhotným zaměstnankyním, resp. zaměstnancům pečujících o děti dodržovat.

Rada první
Těhotné a kojící zaměstnankyně nesmí vykonávat
některé druhy práce.
Zaměstnavatel nesmí zaměstnankyně zaměstnávat
pracemi, které ohrožují jejich
mateřství. Práce a pracoviště,
které jsou zakázány těhotným
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a
zaměstnankyním-matkám do
konce devátého měsíce po porodu, stanoví vyhláškou Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Rovněž zaměstnavatel nesmí
zaměstnávat těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně,
které kojí, a zaměstnankyněmatky do konce devátého měsíce po porodu pracemi, pro
které nejsou podle lékařského
posudku zdravotně způsobilé.

Rada druhá
V případě, že zaměstnankyně vykonává práci, která
ohrožuje její mateřství, nebo pro kterou není podle lékařského posudku zdra-

votně způsobilá, je zaměstnavatel povinen ji převést
na jinou práci.
Koná-li těhotná zaměstnankyně práci, která je těhotným zaměstnankyním zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její
těhotenství, je zaměstnavatel
povinen převést ji dočasně na
práci, která je pro ni vhodná a
při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Požádá-li těhotná
zaměstnankyně pracující v
noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel povinen
její žádosti vyhovět. Toto platí
obdobně pro zaměstnankynimatku do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnankyni, která kojí. Dosahuje-li
zaměstnankyně při práci, na
niž byla převedena, bez svého
zavinění nižšího výdělku než
na dosavadní práci, poskytuje
se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek
podle zákona o nemocenském
pojištění.

Rada třetí
Kojící zaměstnankyně mají
ze zákona nárok na přestávku na kojení.

Zaměstnankyni, která kojí
své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení. Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu,
přísluší na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku 2
půlhodinové přestávky a v
dalších 3 měsících 1 půlhodinová přestávka za směnu.
Pracuje-li po kratší pracovní
dobu, avšak alespoň polovinu
týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze 1 půlhodinová
přestávka, a to na každé dítě
do konce 1 roku jeho věku.
Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a
přísluší za ně náhrada mzdy
nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Rada čtvrtá
Zaměstnanci pečující o děti
mohou zaměstnavatele požádat o úpravu pracovní
doby – pokud v tom zaměstnavateli nebrání vážné
provozní důvody, je zaměstnavatel povinen této
žádosti vyhovět.
Zaměstnavatel je povinen
přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn rovněž

k potřebám zaměstnankyň a
zaměstnanců pečujících o děti. Požádá-li zaměstnankyně
nebo zaměstnanec pečující o
dítě mladší než 15 let, těhotná
zaměstnankyně nebo zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje
o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na
pomoci jiné fyzické osoby ve
stupni II. (středně těžká závislost), ve stupni III. (těžká
závislost) nebo stupni IV.
(úplná závislost), o kratší
pracovní dobu nebo jinou
vhodnou úpravu stanovené
týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět
žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Těhotné
zaměstnankyně nesmí pracovat přesčas. Přesčas nesmí
zaměstnavatel nařídit ani zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší
než jeden rok.

Rada pátá
Na pracovní cestu mohou
být zaměstnanci pečující
o děti vysláni jen s jejich
souhlasem.
Těhotné zaměstnankyně a
zaměstnankyně a zaměstnan-

ci pečující o děti do věku 8 let
smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce
svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem.
Přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost. To se
vztahuje i pro osamělé zaměstnankyně a osamělé zaměstnance, kteří pečují o dítě,
dokud dítě nedosáhlo věku 15
let, jakož i pro zaměstnance,
který prokáže, že převážně
sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního
právního předpisu považuje
za osobu závislou na pomoci
jiné fyzické osoby ve II až IV
stupni
V tomto článku jsme čerpali z právních
předpisů: Zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce
Rubrika 5 rad zdarma je společným
projektem Deníku a internetové
právní poradny Právní linka –
www.pravnilinka.cz.

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: Překážky v práci

