
Tři muži se zranili po nárazu
osobního auta do sloupu
Nehoda vážnějšího charakteru se přihodila v noci na včerejšek ve Staříči

MARTIN ŠRUBAŘ

Staříč – Šofér osobního auto-
mobilu narazil včera před tře-
tí hodinou ranní do betonové-
ho sloupu elektrického vedení
ve Sviadnovské ulici. K udá-
losti okamžitě vyjely dva
hasičské vozy profesionál-
ních hasičů z Frýdku-Místku.

„V osobním autě zůstaly za-
klíněny dvě osoby, které mu-
seli hasiči vyprostit. Hasiči
posléze zajistili místo doprav-
ní nehody, následně asistovali
při odtažení havarovaného
vozidla a provedli úklid,“
upřesnil mluvčí Hasičského
záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje Marek Ga-
šparín.

Do akce se samozřejmě ne-
prodleně zapojili i zdravotníci
z Frýdku-Místku a Ostravy.
Pomoc poskytovaly dvě lé-
kařské rendez-vous a tři zdra-
votnické posádky. První zá-
chranáři dorazili v průběhu
devíti minut od nahlášení.
Posádky zdravotnické zá-

chranné služby ošetřovaly tři
osoby.

„Nejvážněji zraněn byl
osmnáctiletý mladý muž. Ve
vozidle zůstal zaklíněný a je-
ho vyprošťování trvalo něko-

lik desítek minut. Ještě před
vyproštěním byl zraněný za-
jištěn krčním límcem a zá-
chranáři zahájili podávání lé-
ků. Poté byl pomocí scoop rá-
mu uložen do vakuové matra-

ce. Zasahující lékař při prvot-
ním vyšetření zjistil poranění
dolní končetiny a vyslovil po-
dezření na další možná zraně-
ní. Stav muže se jevil jako ži-
vot ohrožující, takže musel
být uveden do umělého spán-
ku a převeden na přístrojem
řízenou ventilaci,“ detailně
popsal tiskový mluvčí kraj-
ských záchranářů Lukáš
Humpl.

Jednadvacetiletý muž byl
posádkami ošetřen s vážnými
poraněními horní a dolní
končetiny, v době zásahu byl
při vědomí a se záchranáři
komunikoval. Třetí z účastní-
ků nehody, kterým byl sedm-
náctiletý mladík, utrpěl pora-
nění lehkého charakteru na
hlavě.

„Všichni zranění byli ná-
sledně transportováni do Fa-
kultní nemocnice v Ostravě-
-Porubě. Dva byli předáni do
péče týmu urgentního příjmu,
poslední na centrálním pří-
jmu nemocných,“ sdělil
Lukáš Humpl.

TAKTOdopadlo auto po nárazu do sloupu ve Staříči. Foto: HZSMSK

PĚT RAD aneb Překážky v práci

P řekážky v práci mohou
existovat jak na straně
zaměstnance, kdy za-

městnanec nemůže řádně vy-
konávat náplň své pracovní
činnosti, tak i na straně za-
městnavatele, kdy naopak za-
městnavatel není schopen
přidělovat zaměstnanci práci
podle jeho pracovní smlouvy.
Je-li překážka v práci zaměst-
nanci předem známa, musí
včas požádat zaměstnavatele o
poskytnutí pracovního volna.
Jinak je zaměstnanec povinen
uvědomit zaměstnavatele o
překážce a o předpokládané
době jejího trvání bez zbyteč-
ných průtahů.

Rada první
Základní překážky, pro
které nemůže vykonávat
svou práci zaměstnanec,
stanoví zákoník práce.

Zásadně je zaměstnavatel
povinen omluvit nepřítom-
nost zaměstnance v práci po
dobu jeho dočasné pracovní
neschopnosti či nařízené ka-
rantény, po dobu mateřské
nebo rodičovské dovolené
a po dobu ošetřování dítěte
mladšího než deset let nebo ji-
ného člena domácnosti.
Nemůže-li zaměstnanec konat
práci pro jiné důležité osobní
překážky v práci týkající se
jeho osoby, je zaměstnavatel
povinen poskytnout mu
nejméně ve stanoveném roz-
sahu pracovní volno a ve sta-
novených případech i náhra-
du mzdy nebo platu. Okruh
důležitých překážek, včetně
rozsahu pracovního volna,
a případů, ve kterých přísluší
náhrada mzdy nebo platu,
stanoví vládní nařízení
č. 590/2006 Sb.

Rada druhá
Zaměstnanec je uvolněn ze
zaměstnání i v případě, že
se účastní školení nezbyt-
ných pro řádný výkon jeho
práce.

Při účasti na školení, stu-
diu nebo jiné formě přípravy,
v nichž má zaměstnanec zís-
kat předpoklady stanovené
právními předpisy nebo po-
žadavky nezbytné pro řádný
výkon sjednané práce, má za-
městnanec nárok na pracovní
volno s náhradou mzdy nebo

platu. Kromě toho zaměst-
nanci od zaměstnavatele pří-
sluší pracovní volno v ne-
zbytně nutném rozsahu k vý-
konu veřejných funkcí, ob-
čanských povinností a jiných
úkonů v obecném zájmu, po-
kud tuto činnost nelze provést
mimo pracovní dobu. Náhra-
da mzdy nebo platu od za-
městnavatele v těchto přípa-
dech nepřísluší, není-li do-
hodnuto nebo zákonem, příp.
vnitřním předpisem stanove-
no jinak.

Rada třetí
Při vyšetření nebo ošetření
u lékaře má zaměstnanec
právo nejen na pracovní
volno, ale i náhradu mzdy
nebo platu.

Pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu se zaměst-
nanci poskytne na nezbytně
nutnou dobu, je-li vyšetření
nebo ošetření provedeno ve
zdravotnickém zařízení, které
je ve smluvním vztahu ke
zdravotní pojišťovně, kterou
si zaměstnanec zvolil, a které
je nejblíže bydlišti nebo pra-
covišti zaměstnance a je
schopné potřebnou zdravotní
péči poskytnout, pokud vy-
šetření nebo ošetření nebylo
možné provést mimo pracov-
ní dobu. Bylo-li vyšetření ne-
bo ošetření provedeno v jiném
než nejbližším zdravotnickém
zařízení, poskytne se pracov-

ní volno na nezbytně nutnou
dobu; náhrada mzdy nebo
platu však přísluší pouze ve
výši, na jakou by měl zaměst-
nanec nárok, kdyby navštívil
příslušné zdravotnické zaří-
zení.

Rada čtvrtá
Nárok na pracovní volno
má zaměstnanec i tehdy,
jestliže k lékaři doprovází
svého rodinného příslušní-
ka.

Pracovní volno se zaměst-
nanci poskytuje i k doprovodu
rodinného příslušníka do
zdravotnického zařízení k vy-
šetření nebo ošetření při náh-
lém onemocnění nebo úrazu
a k předem stanovenému vy-
šetření, ošetření nebo léčení,
a to na nezbytně nutnou dobu,
nejvýše však na jeden den.
Pracovní volno je možné po-
skytnout jen jednomu z ro-
dinných příslušníků, byl-li
doprovod nezbytný a uvedené
úkony nebylo možno provést
mimo pracovní dobu. Náhra-
da mzdy nebo platu se za-
městnanci poskytuje, jde-li
o doprovod manžela, druha
nebo dítěte, jakož i rodiče a
prarodiče zaměstnance.
Jestliže má zaměstnanec ná-
rok na ošetřovné z nemocen-
ského pojištění, náhrada
mzdy nebo platu mu nepří-
sluší. Kromě toho má zaměst-
nanec právo na pracovní vol-

no k doprovodu zdravotně po-
stiženého dítěte do zařízení
sociálních služeb nebo do
školy nebo školského zařízení
samostatně zřízených pro žá-
ky se zdravotním postižením
s internátním provozem, a to
s náhradou mzdy nebo platu
na nezbytně nutnou dobu,
nejvýše však na šest pracov-
ních dnů v kalendářním roce.
Pracovní volno k doprovodu
dítěte do školského poraden-
ského zařízení ke zjištění spe-
ciálních vzdělávacích potřeb
dítěte se poskytne jen jedno-
mu z rodinných příslušníků
na nezbytně nutnou dobu bez
náhrady mzdy nebo platu.

Rada pátá
Jestliže nemůže zaměstna-
vatel přidělovat zaměst-
nanci práci, jedná se o pře-
kážku na straně zaměstna-
vatele.

Nemůže-li zaměstnanec
konat práci pro přechodnou
závadu způsobenou poruchou
na strojním zařízení, kterou
nezavinil, v dodávce surovin
nebo pohonné síly, chybnými
pracovními podklady nebo ji-
nými provozními příčinami
a nebyl-li převeden na jinou
práci, přísluší mu náhrada
mzdy nebo platu ve výši
nejméně 80 procent průměr-
ného výdělku, nebo nemůže-li
konat zaměstnanec práci v
důsledku přerušení způsobe-

ného nepříznivými povětr-
nostními vlivy nebo živelní
událostí a nebyl-li převeden
na jinou práci, přísluší mu
náhrada mzdy nebo platu ve
výši nejméně 60 procent prů-
měrného výdělku. Upraví-li
zaměstnavatel a odborová or-
ganizace výši poskytované
náhrady mzdy, která přísluší
zaměstnanci, musí náhrada
mzdy činit nejméně 60 pro-
centa průměrného výdělku.
Nemůže-li zaměstnanec konat
práci pro jiné překážky na
straně zaměstnavatele, pří-
sluší mu náhrada mzdy nebo
platu ve výši průměrného vý-
dělku.
V tomto článku jsme čerpali z níže uve-

dených právních předpisů:
Zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce

Nařízení vlády č. 590/2006Sb., kterým
se stanoví okruh a rozsah jiných důleži-

tých překážek v práci

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
neuvědomujeme, že
konkrétní záležitost 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: Šikana na praco-
višti

Požár chaty způsobil škodu za šest
milionů

Dolní Lomná – Čtyři hasičské jednotky likvidovaly
včera nad ránem požár chaty v obci Dolná Lomná na
Jablunkovsku. Operační a informační středisko se
o případu dozvědělo před pátou hodinou ráno. „Do li-
kvidace se zapojili profesionálové z Třince a tři jednot-
ky dobrovolných hasičů z Dolní Lomné, Jablunkova
a Mostů u Jablunkova,“ sdělil mluvčí Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezského kraje Marek Ga-
šparín. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že se jedná
o požár střechy kolem komína novostavby dřevěné cha-
ty. Hasiči požár uhasili, pak rozebírali konstrukci stře-
chy a odvětrávali silně zakouřené prostory. „Škoda je
předběžně stanovena na šest milionů korun, příčina
požáru se šetří. Při události nebyl nikdo zraněn a usmr-
cen,“ dodal Gašparín. (sru)

Letečtí záchranáři pomáhali v Beskydech
nemocnému muži a zraněnému cyklistovi
Záchranáři se během sobotního odpoledne
nenudili. Zaznamenali totiž dva výjezdy
v Beskydech. V obou případech byl na pomoc
přivolán i vrtulník Letecké záchranné služby.
Jeho posádka ošetřovala muže postiženého
srdečními obtížemi a zraněného cyklistu.

MARTIN ŠRUBAŘ

Beskydy – Nedlouho po 13. ho-
dině byli pracovníci zdravot-
nického operačního střediska
informováni Horskou službou
o muži s interními obtížemi na
vrcholu Lysé hory. K zásahu

ihned vzlétli letečtí záchraná-
ři z Ostravy a o šestnáct minut
později již stroj přistával na
místě události. „Muž polské
národnosti začal pociťovat
známky náhlého onemocnění
krátce po výstupu na nejvyšší
beskydský vrchol. Zasahující

lékař při jeho vyšetření zjistil,
že cizince postihl akutní sr-
deční infarkt. Jeho zdravotní
stav byl vážný. Posádka pro-
vedla potřebné ošetření, ná-
sledně muže rychle a bezpeč-
ně leteckou cestou transpor-
tovala do Fakultní nemocnice
v Ostravě-Porubě,“ upřesnil
tiskový mluvčí Zdravotnické
záchranné služby Moravsko-
slezského kraje Lukáš Humpl.

O dvě hodiny později vysla-
li operátoři posádku k další
misi do stejného pohoří, mís-
tem zásahu byl tentokrát Ja-
vorový vrch. Podle informací,
které měli záchranáři k dis-
pozici, měl čtyřicetiletý cyk-

lista sjíždět dolů z vrcholu
kopce.

„Nalezen byl po pádu a v
bezvědomí. Prvotně jej ošetři-
li členové Horské služby a ná-
sledně pacienta předali do pé-
če leteckých záchranářů. Muž
byl již při vědomí, jeho obtíže
však svědčily pro otřes moz-
ku, přivodil si také drobnější
poraněníhorníchkončetin.Po
poskytnutí přednemocniční
neodkladné péče byl přepra-
ven k dalšímu ošetření do tři-
necké nemocnice a předán na
tamní chirurgické ambulan-
ci,“ dodal tiskový mluvčí kraj-
ských záchranářů Lukáš
Humpl.

POŽÁRhaty likvidovaly čtyři hasičské sbory. Foto: HZS MSK

Muž z Ostravy čelí obvinění z vraždy
Ostrava – Ze zvlášť závažného zločinu vraždy obvinili
v sobotu moravskoslezští kriminalisté 28letého muže
z Ostravy Zároveň podali státnímu zástupci podnět
k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. „Trestní záko-
ník stanoví za uvedený skutek trest odnětí svobody od
10 do 18 let. Obviněný měl v pátek po slovní rozepři no-
žem napadnout 59letého muže a způsobit mu bodná po-
ranění, na následky kterých poškozený zemřel,“ infor-
movala o případu policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Jak dodala, kriminalisté v rámci prověřování zjiš-
ťovali a vyhodnocovali různé informace, v úkonech
trestního řízení pokračují i nadále. „Kriminalisté za-
jistili různé stopy, které budou vyhodnocovat policisté
odboru kriminalistické techniky a expertiz krajského
ředitelství. Vyšetřování případu je v podstatě na po-
čátku. Zveřejněním bližších informací by mohlo dojít
ke zmaření následných úkonů trestního řízení,“ uved-
la dále policejní mluvčí. (lap)

Kriminalisté prověřují smrt ženy
Ostrava – Při pitvě ženy z Ostravy, která byla nalezena
bez známek života ve čtvrtek, lékaři zjistili možné cizí
násilí. V současnosti se už případem zabývají policisté.
„Věc prošetřují moravskoslezští kriminalisté. Žena
utrpěla poranění v horní oblasti těla způsobená nási-
lím. Zranění mohla mít souvislost s úmrtím. Krimina-
listé zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze
zvlášť závažného zločinu vraždy. Do současné doby na
případu intenzivně pracují, shromažďují a vyhodno-
cují všechny dostupné informace a skutečnosti,“ uved-
la policejní mluvčí Soňa Štětínská. (lap)
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