
Na opilce upozornily děti
Ostrava – Starost o opilého a třesoucího se muže le-
žícího na zemi nahlásily na tísňovou linku městské po-
licie dvě děti v Ostravě-Hulvákách. „Po příjezdu na
místo hlídka městské policie muže spatřila. Klečel na
zemi, třásl se, byl dezorientovaný a jevil známky po-
žití alkoholu. Na místo byla ihned přivolána zá-
chranná služba,“ uvedla mluvčí městských strážní-
ků Jana Urbaníková. Pětasedmdesátiletý muž strá-
vil noc na protialkoholní záchytné stanici. (koh)

PĚT RAD aneb Práva poškozeného v trestním řízení

P oškozeným v trestním
řízení je ten, komu by-
lo trestným činem

ublíženo na zdraví, způsobe-
na majetková škoda nebo ne-
majetková újma, nebo ten, na
jehož úkor se pachatel trest-
ným činem obohatil.

Za poškozeného se však ne-
považuje osoba, která se sice
cítí být trestným činem mo-
rálně nebo jinak poškozena,
avšak vzniklá újma není způ-
sobena zaviněním pachatele
nebo její vznik není v příčin-
né souvislosti s trestným či-
nem.

V tomto článku si rozebe-
reme, jaká všechna oprávně-
ní poškozenému v trestním ří-
zení přísluší.

Rada první
Poškozenému přísluší pro-
cesní práva, jako je právo
nahlížet do spisu, navrho-
vat doplnění dokazování,
apod.

Poškozený má právo činit
návrh na doplnění dokazová-
ní, nahlížet do spisů, zúčast-
nit se sjednávání dohody o vi-
ně a trestu, zúčastnit se hlav-
ního líčení a veřejného zase-
dání konaného o odvolání ne-
bo o schválení dohody o vině a
trestu a před skončením říze-
ní se k věci vyjádřit. Opráv-
nění poškozeného nemůže
vykonávat osoba, která je
v trestním řízení stíhána jako
spoluobviněný. Je-li poškoze-
ná osoba zbavena způsobilosti
k právním úkonům nebo je-li
její způsobilost k právním
úkonům omezena, vykonává
její práva podle tohoto zákona
její zákonný zástupce. Poško-
zený se může rovněž výslov-
ným prohlášením sděleným
orgánu činnému v trestním
řízení vzdát procesních práv,
které mu zákon přiznává.

Rada druhá
Mezi jedno z nejdůležitěj-
ších oprávnění poškozené-

ho je možnost přihlásit se
svým nárokem na náhradu
škody do trestního řízení.

Poškozený je oprávněn také
navrhnout, aby soud v odsu-
zujícím rozsudku uložil obža-
lovanému povinnost nahradit
v penězích škodu nebo nema-
jetkovou újmu, jež byla po-
škozenému trestným činem
způsobena, nebo vydat bezdů-
vodné obohacení, které obža-
lovaný na jeho úkor trestným
činem získal. Návrh je třeba
učinit nejpozději u hlavního
líčení před zahájením doka-
zování. Je-li sjednána dohoda
o vině a trestu, je třeba návrh
učinit nejpozději při prvním
jednání o takové dohodě. Z
návrhu musí být patrné, z ja-
kých důvodů a v jaké výši se
nárok na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy uplatňuje
nebo z jakých důvodů a v ja-
kém rozsahu se uplatňuje ná-
rok na vydání bezdůvodného
obohacení. Důvod a výši ško-
dy, nemajetkové újmy nebo
bezdůvodného obohacení je
poškozený povinen doložit.

Rada třetí
O svých základních prá-
vech musí být poškozený
poučen.

Orgány činné v trestním ří-
zení jsou povinny poškozené-
ho o jeho právech poučit a po-
skytnout mu plnou možnost k
jejich uplatnění. Je-li vedeno
řízení pro trestný čin, u něhož
lze sjednat dohodu o vině a
trestu, upozorní orgány činné
v trestním řízení při poučení
prováděném v přípravném
řízení poškozeného zejména
na to, že může dojít k sjednání
dohody o vině a trestu a že v
takovém případě může uplat-
nit nárok na náhradu škody
nebo nemajetkové újmy v pe-
nězích nebo na vydání bezdů-
vodného obohacení nejpozdě-
ji při prvním jednání o takové
dohodě. Má-li poškozený po-
stavení oběti podle zákona o
obětech trestných činů, jsou
povinny jej poučit též o prá-
vech podle zákona o obětech
trestných činů a poskytnout
mu plnou možnost k jejich
uplatnění.

Rada čtvrtá
V případě většího množství
poškozených, může být
rozhodnuto o tom, že jejich
práva bude zastupovat
společný zmocněnec.

Je-li počet poškozených
mimořádně vysoký a jednot-

livým výkonem jejich práv by
mohl být ohrožen rychlý prů-
běh trestního stíhání, roz-
hodne předseda senátu a v
přípravném řízení na návrh
státního zástupce soudce, že
poškození mohou svá práva
v trestním řízení uplatňovat
pouze prostřednictvím spo-
lečného zmocněnce, kterého
si zvolí. Jestliže by celkový
počet zvolených zmocněnců
vzrostl na více než šest a po-
škození se mezi sebou o výbě-
ru nedohodnou, provede vý-
běr s přihlédnutím k zájmům
poškozených soud. Společný
zmocněnec vykonává práva
poškozených, které zastupuje,
včetně uplatnění nároku na
náhradu škody nebo nemajet-
kové újmy nebo na vydání
bezdůvodného obohacení v
trestním řízení.

Rada pátá
Poškozený, který je pova-
žován za oběť dle zákona
o obětech trestných činů,
může požádat, aby byl in-
formován o tom, že byl pa-
chatel propuštěn z vězení či
z něho uprchl.

Věznice, poskytovatel
zdravotních služeb, v jehož
zdravotnickém zařízení od-

souzený vykonává ústavní
ochranné léčení, nebo ústav
pro výkon zabezpečovací de-
tence informují oběť na její
žádost zejména o propuštění
nebo uprchnutí obviněného
z vazby, propuštění nebo
uprchnutí odsouzeného z vý-
konu trestu odnětí svobody,
přerušení výkonu trestu od-
nětí svobody, propuštění nebo
uprchnutí odsouzeného z vý-
konu ústavního ochranného
léčení, změně formy ochran-
ného léčení z ústavní na am-
bulantní, propuštění nebo
uprchnutí odsouzeného z vý-
konu zabezpečovací detence.
změně zabezpečovací detence
na ochranné léčení.

V tomto článku jsme čerpali z níže uve-

dených právních předpisů:

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trest-

ných činů

Rubrika 5 rad zdarma je společným

projektemDeníku a internetové

právní poradnyPrávní linka –

www.pravnilinka.cz.
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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
Příští téma: Pravomoci policis-
ty České republiky

Policisté kontrolovali používání
bezpečnostních pásů,
hazardérů bylo více než dost
JAROSLAV PERDOCH

Ostrava – Především na pou-
žívání bezpečnostních pásů a
zádržných systémů se během
minulých dnů zaměřili mo-
ravskoslezští policisté.

Na vytipovaných stanoviš-
tích zkontrolovali téměř tři a
půl tisíce vozidel. „Povinnost
použít během jízdy bezpeč-
nostní pásy porušilo 217 osob,
přičemž 212 z nich bylo řidičů
nebo spolujezdců na předních
sedadlech,“ řekla mluvčí mo-
ravskoslezské policie Daniela
Vlčková, podle které budou
podobné akce následovat. Za
nepoužití pásů hrozí až dva ti-
síce korun pokuty.

„Možná by bylo k věci při-
pomenout, že povinnosti pře-
pravovaných osob být za jízdy
připoután bezpečnostním pá-
sem jsou zproštěny pouze oso-
by starší osmnácti let menší
než 150 centimetrů, případně
ty, které se nemohou připou-
tat ze zdravotních důvodů, což
musí doložit lékařským po-
tvrzením,“ řekla Vlčková,
která však dodala, že před se-
dadlem s tímto cestujícím mu-
sí být vypnutý airbag.

Podle policistů je počet mo-
toristů nepřipoutaných na

předních sedadlech alarmují-
cí. „Nepoužití pásů může při-
nést nejen citelný zásah do pe-
něženky. Je alarmující, kolik
osob hazarduje se svým zdra-
vím nebo dokonce i životem.
Většina automobilů je vyba-
vena airbagy, které jsou dal-
ším důležitým prvkem pasiv-
ní bezpečnosti automobilu.
Aby mohly plnit svou funkci,
což je zpomalení nárazu těla,
musí být současně použity
bezpečnostní pásy. Jinak se
mohou stát doslova smrtící
zbraní,“ řekla Vlčková s tím,
že ke spuštění airbagů stačí i
malá kolize, což pro nepři-
poutaného člověka může mít
fatální následky.

Policisté však nekontrolo-
vali jen používání pásů. Dal-
ším nejčastějším přestupkem
byl nevyhovující technický
stav vozidel (91) a porušení
maximální povolené rychlosti
(30). Třem řidičům, u kterých
policisté předpokládali, že se
budou vyhýbat správnímu ří-
zení, uložili kauce v celkové
výši dvacet tisíc korun.

Během akce policisté odha-
lili jednoho řidiče, který byl
pod vlivem drog, šestnáct mo-
toristů před jízdou pilo.
Ilustrační foto: Deník/archiv

Muž okradl invalidní ženu, pak ji
nutil, aby stáhla oznámení policii
Ostrava – Z vyhrožování a
okradení invalidní ženy je po-
dezřelý dvacetiletý mladík z
Ostravy. Podle policie se mi-
mo jiné zmocnil jejího vozi-
dla, jímž několik dnů jezdil.
Když se oběť obrátila na poli-
cii, snažil se ji výhrůžkami
přimět ke stáhnutí svého
oznámení. Muž skončil ve vaz-
bě. Hrozí mu až osm let věze-
ní.

„Mladík měl nejprve využít
situace v průběhu návštěvy u
třiapadesátileté ženy, pohy-
bující se za pomoci invalidní-
ho vozíku,“ řekla mluvčí kraj-

ské policie Gabriela Holčáko-
vá s tím, že když žena usnula,
muž ukradl z bytu různé věci.
Vzal mobilní telefon, peníze a
klíče od vozu, zaparkovaného
u domu. Nasedl do auta a od-
jel. Později ho se závadou na
motoru odstavil v obci na
Opavsku. Mělo poničené zr-
cátko a blatník. Škoda je vy-
číslena na osmdesát tisíc ko-
run.

Následující den se mladík
podle informací policie vydal
za okradenou ženou. Důvo-
dem však nebyla omluva. Na-
opak. Maskován v doprovodu

dalšího muže se ji údajně sna-
žil přimět k tomu, aby stáhla
své oznámení na policii, které
se týkalo krádeže v bytě. „Oběť
čelila výhrůžkám,“ dodala
Holčáková. Policisté mladíka
zatkli a obvinili z trestných či-
nů vydírání ve formě spolu-
pachatelství, neoprávněného
užívání cizí věci a maření vý-
konu úředního rozhodnutí.
Ukázalo se totiž, že v době, kdy
řídil auto, měl uložený zákaz
řízení. Kriminalisté se nyní
zajímají o druhého muže, kte-
rý jej doprovázel při trestné
výpravě. (per)

Šílený šofér
nadýchal
dvě promile
Frýdek-Místek – Devětatři-
cetiletý řidič se před několika
dny projížděl opilý osobním
autem značky Škoda Felicia
ulicemi Frýdku-Místku. „Po-
licisté jej vyzvali, aby pod-
stoupil dechovou zkoušku,
která byla samozřejmě pozi-
tivní. Digitální údaj ukázal
dvě promile alkoholu, takže
řídil ve stavu, kdy ohrožoval
nejen sebe, ale především
ostatní účastníky silničního
provozu,“ potvrdil frýdecko-
místecký policejní mluvčí
Vlastimil Starzyk. Dotyčný
pirát se bude muset nějaký ten
pátek bez řidičského průkazu
obejít. (sru)

Agresivní mladík řádil
v Ostravě-Zábřehu

Ostrava – Výhrůžky, vulgární nadávky a napadání ko-
lemjdoucích – tak se dá ve zkratce shrnout agresiv-
ní počínání teprve jednadvacetiletého mladíka v
Ostravě-Zábřehu. „Muž na všechny pokřikoval, že je
zabije, že je zmlátí. Navíc házel po lidech klacky a jed-
nu starší paní s berlemi dokonce povalil na zem,“ uved-
li očití svědci, kteří poskytli i popis pachatele. Měst-
ští strážníci muže dopadli ještě při činu. Nevyrov-
naný a agresivní mladík měl u sebe i dopis na roz-
loučenou a policistům přiznal, že uvažuje o sebe-
vraždě. (koh)

Řídil vůz i přes soudní zákaz
a navíc opilý

Ostrava – Pětapadesátiletý muž usedl za volant v
Ostravě-Michálkovicích i s 1,7 promile alkoholu v kr-
vi a soudním zákazem řízení. Hlídka městské
policie si muže všimla hned, když se vypotácel z hos-
pody a zamířil k vozidlu, kterým následně naboural
do betonové zídky. Muž strážníky nesouvislou mluvou
přesvědčoval, že vypil pouze dvě piva, ale dechová
zkouška ukázala požití mnohem většího množství al-
koholu. Celý případ městská policie momentálně še-
tří. (koh)

Městská policie Ostrava pořádá
opět kurz pro veřejnost
Ostrava – Další z řady kur-
zů pořádaných ostravskou
městskou policií v rámci pro-
jektu Bezpečnější Ostrava se
koná ve středu od 16 hodin v
Integrovaném bezpečnost-
ním centru v Nemocniční uli-
ci číslo 11 v Moravské Ost-
ravě a nese výstižný název In-
tegrovaný záchranný systém
v Ostravě.

Tentokrát bude v rámci
kurzu umožněno jeho ná-
vštěvníkům nahlédnout do
prostor Integrovaného bez-
pečnostního centra, zejména

do operačního sálu složek IZS.
Jeho součástí budou tradič-
ně informace o činnosti měst-
ské policie a určitě také zbu-
de prostor pro dotazy účast-
níků kurzu. Pro ty nejmenší je
opět připraven dětský kou-
tek. Tentokrát se však neu-
skuteční tradiční kurz sebe-
obrany.

Bližší informace na tele-
fonních číslech 599 414 165, 950
739 445 nebo e-mailem na ad-
rese info@mpostrava.cz.

Na kurz není třeba se pře-
dem přihlašovat. (per)

Zajistili vozík, když to nečekali
Ostrava – Speciální invalidní vozík pro sport v hodno-
tě 150 tisíc korun, který byl jeho majiteli minulý týden
v Ostravě-Vítkovicích odcizen, zajistili včera strážníci
Státní policie. Paradoxně v době, kdy jej nehledali. Vy-
šetřovali jiný případ a v obytném době, kam se vydali
hledat podezřelého, objevili speciální vozík. Po pacha-
teli krádeže zatím Policie dále pátrá. (koh)

6 KRIMI pondělí 23. března 2015deník


