6 KRIMI

deník

Popelářské auto zadní částí
rozpáralo osobní vlak
Řidič nákladního automobilu dával přednost a zadní částí zůstal stát na přejezdu
TOMÁŠ PUSTKA

Otice-Rybníčky – Srážku
dvou těžkotonážních dopravních prostředků mezi Brankou u Opavy a Opavou odnesl
lehčím zraněním jeden člověk. Byl pátek, pár minut před
sedmou ranní, když došlo nedaleko Otic-Rybníčků ke střetu mezi osobním vlakem a popelářským nákladním autem.
„Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném
pouze výstražnými kříži,“
konstatoval mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.
„K nehodě došlo tak, že padesátiletý řidič popelářského
vozu přejel železniční přejezd,
který je několik metrů od křižovatky, a dával zde přednost
po hlavní silnici jedoucím vozidlům. Neodhadl však délku

svého automobilu a jeho zadní
částí zůstal stát na železničním přejezdu, kde došlo ke
střetu s osobním vlakem,“ doplnila zastupující opavská policejní mluvčí Pavla Tušková.
V inkriminované době jelo ve
vlaku pět cestujících, nikomu
se ale naštěstí nic nestalo. Jediným zraněným se tak stal
dvaapadesátiletý spolujezdec
v popelářském voze.
Škody na majetku byly
předběžně odhadnuty na 500
tisíc korun u vlaku, 200 tisíc
na autě a 5 tisíc na trati. Případ se v současnosti nadále
šetří.
NEHODA. V osobním vlaku cestovalo pět lidí. Nikomu se jako
zázrakem nic nestalo.

pondělí 7. července 2014

Důchodkyně nepřežila požár
v bytě plném odpadků
Ostrava, Frýdek-Místek –
Lidský život si vyžádal požár,
který v neděli nad ránem vypukl v osmipodlažním obytném domě ve Frýdku-Místku.
Hořelo v bytě v šestém patře.
Šestasedmdesátiletá nájemkyně po převozu do nemocnice zemřela.
Po oznámení požáru vyrazily na místo čtyři hasičské
jednotky. „Z bytu v šestém
nadzemním podlaží vycházel
hustý dým, hasiči proto vnikli
násilně dovnitř. Zároveň provedli evakuaci dvou obyvatel
bytu ze sedmého nadzemního
podlaží. Při průzkumu a hasebních pracích našli v bytě
ženu, kterou vynesli ven a zahájili základní oživovací pokusy. Na místo byla ihned povolána
zdravotnická
záchranná služba. Hasiči pokračovali v oživovacích pokusech až do příjezdu její posádky,“ uvedl mluvčí krajský
hasičů Petr Holub s tím, že ná-

jemkyně po převozu do nemocnice zemřela.
V péči záchranářů skončila
i další žena. „Došlo u ní k intoxikaci zplodinami hoření.
Pacientka byla při vědomí, jevila však známky dechových
obtíží. Záchranáři jí poskytli
potřebnou péči a následně
přepravili na interní ambulanci nemocnice ve Frýdku-Místku,“ uvedl mluvčí krajských záchranářů Lukáš
Humpl.
Požár, který vypukl v bytě
plném odpadu, hasiči uhasili
zhruba za hodinu. Zakouřené
prostory pak odvětrali přetlakovou ventilací. „Škoda způsobená požárem byla předběžně odhadnuta na 150 tisíc
korun, uchráněné hodnoty se
budou pohybovat okolo jednoho milionu korun. Příčina
požáru zůstává v šetření vyšetřovatelů hasičů a policie,“
dodal mluvčí krajských hasičů.
(per)

Foto: Policie ČR

Sebevraha z Havířova policie
převezla do vazby, hrozí mu osm let
Deník sleduje
RICHARD KUTĚJ

Havířov – Do vazební věznice
v pátek policisté převezli
sedmačtyřicetiletého muže z
Havířova, který chtěl 30. června spáchat sebevraždu plynem ve svém bytě na tamní
Národní třídě. Výbuch plynu

tehdy ohrozil další obyvatele
domu a policie dnes zahájila
mužovo trestní stíhání pro
obecné ohrožení.
Muž 30. června zažehl ve
svém bytě unikající plyn a
chtěl spáchat sebevraždu.
„Musel si být vědom a předpokládat, že iniciací nashromážděného plynu dojde k jeho
výbuchu a tím ohrožení života a zdraví osob,“ řekla poli-

cejní mluvčí Zlatuše Viačková. Po destruktivním výbuchu plynu došlo také k poškození nosné konstrukce
obytného domu, ve kterém bylo nejméně dvanáct osob. Ty
byly v bezprostředním ohrožení života.
„Jen shodou šťastných náhod, zejména s ohledem na
rozsah výbuchu a vzniklé škodě na bytovém domě, nedošlo k

závažnému zranění žádné
osoby. Vyjma drobného poranění jednoho z evakuovaných,“ doplnila mluvčí.
K objasnění příčin události
přispěly nejenom zajištěné
stopy, výslechy svědků, ale
mimo jiné i dopis na rozloučenou. Zákon za úmyslné
obecné ohrožení definuje trest
odnětím svobody na tři léta až
osm let.

POŽÁR vypukl v bytě plném odpadků. Foto: HZS MSK

PĚT RAD aneb Odpovědnost zaměstnance za způsobenou škodu
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.

Z

aměstnanec odpovídá
zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil
zaviněným porušením povinností při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jelikož při výkonu
pracovní činnosti přicházejí
zaměstnanci často do styku
s majetkem vyšší hodnoty, je
vhodné si v krátkosti shrnout,
jaká pravidla se vážou k odpovědnosti zaměstnance za
jím způsobenou škodu.

Rada první
Výši požadované náhrady
škody po zaměstnanci
určuje zaměstnavatel.
Výši požadované náhrady
škody určuje zaměstnavatel,
přičemž způsobil-li škodu ve-

doucí zaměstnanec, který je
statutárním orgánem nebo jeho zástupce, sám nebo společně s podřízeným zaměstnancem, určí výši náhrady škody
ten, kdo statutární orgán nebo
jeho zástupce na pracovní
místo ustanovil. Výši požadované náhrady škody je
zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat
a písemně mu ji oznámit
zpravidla nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo
zjištěno, že škoda vznikla a že
za ni zaměstnanec odpovídá.
Byla-li škoda způsobena také
porušením povinností ze
strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí.

Rada druhá
Zaměstnavatel smí k věcem
a hodnotám svěřeným
zaměstnanci uzavřít se
zaměstnancem dohodu
o odpovědnosti.
Zaměstnavatel je oprávněn
se zaměstnancem uzavřít
dohodu o odpovědnosti k
ochraně hodnot svěřených
zaměstnanci k vyúčtování, za
které se považují hotovost,
ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které
jsou předmětem obratu nebo
oběhu, s nimiž má zaměstna-

„Deníky milují
Paula Anku“
Narodil se 30. července 1941 v hlavním
městě Kanady Ottawě. Již v mládí psal texty
k písním. Svůj největší hit píseň Diana napsal
ve svých šestnácti letech a krátce na to se stall
idolem fanoušků a hlavně fanynek i za hranicemi
mi
své rodné země. Píseň vyšla na desce v roce 1957.
957.
Po dalších textech přišel hit, který napsal v roce
ce
1969, píseň My Way.

nec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou
mu byly svěřeny – v tomto
případě pak zaměstnanec odpovídá za schodek vzniklý na
těchto hodnotách. Při uzavření dohody o odpovědnosti
k ochraně hodnot svěřených
zaměstnanci je zaměstnavatel
povinen provést inventarizaci, to platí i při jejím zániku,
při výkonu jiné práce, při
převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při
skončení pracovního poměru.
Zaměstnanec rovněž odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků
a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na
písemné potvrzení. Věc, jejíž
cena přesahuje 50 000 Kč, smí
být zaměstnanci svěřena jen
na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených
věcí.

Rada třetí
Dohoda o odpovědnosti
zaměstnance zaniká skončením pracovního poměru
nebo odstoupením zaměstnance.
Dohoda o odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy
zaměstnanec doručil zaměst-

navateli písemné odstoupení
od této dohody, není-li v odstoupení uveden den pozdější.
Zaměstnanec smí od dohody
o odpovědnosti k ochraně
svěřených hodnot odstoupit,
vykonává-li jinou práci, je-li
převáděn na jinou práci nebo
na jiné pracoviště, je-li překládán nebo pokud zaměstnavatel v době do patnácti
kalendářních dnů od obdržení
jeho písemného upozornění
neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání
řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. V případě
dohody o odpovědnosti za
ztrátu svěřených věcí může
zaměstnanec odstoupit,
jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění
ochrany svěřených předmětů
proti jejich ztrátě.

Rada čtvrtá
Zaměstnanec se může
zprostit své odpovědnosti,
jestliže prokáže, že škodu
nezavinil.
Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti zcela nebo zčásti,
jestliže prokáže, že škoda
vznikla zcela nebo zčásti bez
jeho zavinění. Zavinění zaměstnance je povinen prokázat zaměstnavatel, s výjimkou
případů, kdy se zaměstnan-

cem uzavřel dohodu o odpovědnosti k ochraně svěřených
hodnot nebo jestliže zaměstnanci na základě písemného
potvrzení svěřil nástroje,
ochranné pracovní prostředky a jiné podobné věci. Zaměstnanec ovšem neodpovídá
za škodu, kterou způsobil při
odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí
přímo hrozícího životu nebo
zdraví, jestliže tento stav sám
úmyslně nevyvolal a počínal
si přitom způsobem přiměřeným okolnostem.

Rada pátá
Výše škody, kterou je zaměstnanec povinen nahradit, je ve většině případů limitována.
Zaměstnanec, který odpovídá za škodu, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích,
jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav. Výše
požadované náhrady škody
způsobené z nedbalosti nesmí
přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se
čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku
před porušením povinnosti,
kterým způsobil škodu. Toto
omezení neplatí, byla-li škoda
způsobena úmyslně, v opilosti

nebo po zneužití jiných návykových látek. Způsobil-li škodu také zaměstnavatel, hradí
zaměstnanec jen poměrnou
část škody podle míry svého
zavinění.
Odpovídá-li za škodu více
zaměstnanců, hradí každý z
nich poměrnou část škody
podle míry svého zavinění.
Zaměstnanec, který odpovídá
za schodek na svěřených hodnotách nebo za ztrátu svěřených věcí, je povinen nahradit schodek na svěřených
hodnotách nebo ztrátu svěřených věcí v plné výši.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů: Zákon č.
262/2006 Sb., zákoník práce
Rubrika Pět 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.
Příští téma: Práva a povinnosti
svědka v trestním řízení

Koncert světoznámého zpěváka se koná 20. 7. 2014
od 20:00 hodin v Kongresovém centru Praha.
Kde výhodu uplatnit:
Infolinka 774 090 083 od 10:00 do 16:00 hodin
nebo e-mail: vstupenky@jvsgroup.cz, www.jvsgroup.cz

1+1 ZDARMA

Podmínky uplatnění:
Poukaz platí od 4. 7. do 13. 7. 2014 pro limitovanou sérii vstupenek.
Vstupenky 1+1 zdarma (ke každé zakoupené vstupence je druhá zdarma),
obdržíte na e-mailové adrese: vstupenky@jvsgroup.cz při zadání hesla:
„Deníky milují Paula Anku“.

LIMITOVANÁ
SÉRIE

