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Schoval se do popelnice,
čtyřnohý policista ho ale dopadl
Nejprve ujížděl policejní hlídce a pak
se snažil ukrýt v popelnici, ta se ale jako
bezpečný úkryt před služebním psem
Timem neosvědčila.
TEREZA PINTÉROVÁ

Ostrava – Teprve devatenáctiletý mladík, který krátce
před půlnocí ujížděl policistům autem značky MercedesBenz C 200, měl už třikrát uložen zákaz řízení motorových
vozidel. „Na pokyn policistů k
zastavení zareagoval zrychlením a ujížděl. Projel i přes
chodníky a vegetaci, při průjezdech křižovatkami a zpomalovacím retardérem nezpomalil a pokračoval ve snaze uniknout. Jeho jízda skončila v Ostravě-Zábřehu, kdy
řidič vjel přes obrubník na
chodník a z vozu utekl,“ přiblížila policejní mluvčí Gabriela Holčáková.
K místu události byl ihned
povolán kynolog se služebním
psem Timem. „Timo pátral
neomylně, až se zastavil u zavřeného plastového kontejneru na odpadky. Štěkáním pak

svému pánovi jasně dával najevo nezvyklý řidičův úkryt,“
dodala mluvčí s tím, že když
policista kontejner otevřel,
spatřil uvnitř ležícího muže.
Ujíždějící řidič měl nejen
uložen zákaz řízení platící až
do března roku 2017, ale byl na
něj vydán zatykač hned pro
několik přečinů majetkového
charakteru. A do třetice byl
dokonce v době nočního úniku a řízení auta pod vlivem
amfetaminu, jak prokázala
orientační zkouška na přítomnost drog. Celostátní pátrání po muži bylo odvoláno,
muž byl eskortován k soudu a
po rozhodnutí soudkyně pak
do věznice.
Ve stejný den zasahovali
policisté i v jedné z ulic v
Ostravě-Vítkovicích. „Kolem
14.20 na pokyn policistů k zastavení řidič vozu značky
Škoda Fabia nereagoval a v
jízdě pokračoval. Na jedné z

Hasiči cvičili na přehradě
Frýdek-Místek – Potřetí během deseti dnů cvičili hasiči z
Moravskoslezského kraje záchranu lidí z tenkého ledu na
přehradě Olešná u FrýdkuMístku. Poprvé to byl výcvik
jednotky
Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze
stanice ve Frýdku-Místku, podruhé instruktorů pro výcvik
vodních záchranných družstev HZS MSK a v sobotu dvou
vybraných jednotek sboru
dobrovolných hasičů, a to opět
pod vedením příslušníků HZS
MSK.
Záchranu lidí z ledu poctivě
trénovaly dvě jednotky dobrovolných hasičů, které mají
ve svém působišti několik rizikových vodních ploch – Frý-

dlant nad Ostravicí a Frýdlant nad Ostravicí-Nová Ves.
„Led, který narušily předchozí dva výcviky hasičů, opět
hezky zmrznul v jednolitou
pružnou a na několika místech varovně praskající plochu. Pro výcvik záchranářů
ideální podmínky. Tradiční
cvičiště hasičů s čerstvě zmrznutými slabšími místy přitom
bylo odděleno od zbývající
plochy přehrady výstražnou
černobílou
pákou,“
řekl
mluvčí hasičů Petr Kůdela.
Dobrovolní hasiči při záchraně kolegů-figurantů používali lana, nastavovací žebříky, páteřní desky a záchranné saně. Také si vyzkoušeli pohyb po praskajícím ledu.
(mach)
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Muži zákazů nedbali a řídili klidně dál
Ostrava – Policisté v těchto dnech prověřují v Ostravě
hned dva podobné případy. Podezřelé muže v nich vyšetřují kvůli maření úředního rozhodnutí. Řídili totiž
svá auta i přes zákaz a teď jim shodně hrozí trest odnětí
svobody až na tři roky.
První z nich, sedmadvacetiletý muž byl zastaven policejní hlídkou na Mariánském náměstí v Mariánských Horách, přestože měl řízení motorových vozidel
úředním rozhodnutím zakázáno až do konce letošního
roku. „U tohoto řidiče bylo provedenou orientační
zkouškou dokonce zjištěno ovlivnění pervitinem,“ informoval mluvčí moravskoslezské policie Jakub Halenčák. Starší, devětatřicetiletý řidič byl ostravskými
policisty přistižen v ulici Československé armády v Michálkovicích. „Muž měl vysloveny celkem tři platné zákazy řízení motorových vozidel, z toho dva správním
orgánem Magistrátu města Ostravy a jeden Okresním
soudem v Ostravě,“ dodal Jakub Halenčák.
(vez)

Policie hledá svědky nehody

TIMO. Na policejního psa Tima si žádný pachatel nepřijde.
Foto: KRP MSK

ulic v Ostravě-Vítkovicích
pak řidič zastavil a snažil se
místo opustit,“ uvedla Gabriela Holčáková s tím, že při
kontrole pak policisté zjistili,
že muž má uložen zákaz řízení
motorových vozidel do července roku 2018.
V automobilu měl navíc
chemikálie a laboratorní sklo

i léčivo sloužící k nelegální
výrobě pervitinu. Policejní
komisař zahájil trestní stíhání sedmatřicetiletého muže
pro přečiny maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání a výroby a držení předmětů k nedovolené výrobě
omamných a psychotropních
látekya jedů.

Sanitka k lyžaři nedojela
Staré Hamry – Posádka rychlé zdravotnické pomoci z
Frýdku-Místku vyrazila v sobotu ke zraněnému dětskému
lyžaři v Bílé. Cestou do Bílé se
ale ve Starých Hamrech střetla s osobním automobilem.
„Drobnější poranění utrpěli oba členové posádky zdravotnického speciálu. Pomoc
však začali poskytovat dvěma
osobám z druhého vozidla. Na
místo nehody byly zároveň
vyslány dvě pozemní posádky
a letečtí záchranáři,“ prozradil mluvčí zdravotníků Lukáš
Humpl. V bezvědomí byla jednatřicetiletá žena, která utrpěla poranění v oblasti hlavy a
mozku, také hrudníku. Později během ošetřování již se
záchranáři komunikovala, do

péče si ji převzala posádka vrtulníku Letecké záchranné
služby. Byla přepravena do
ostravské fakultní nemocnice
a předána týmu urgentního
příjmu.
„Čtyřiatřicetiletý muž, který v osobním automobilu rovněž cestoval, byl ošetřen se
středně těžkým poraněním v
oblasti zad a následně jej záchranáři přepravili na úrazovou ambulanci frýdeckomístecké nemocnice,“ dodal
Lukáš Humpl.
Ke zraněnému chlapci pak
dorazila jedna z vyslaných pozemních posádek. Jeho stav
nebyl život ohrožující a po
ošetření byl v pořádku předán
do další péče ve zdravotnickém zařízení.
(mach)

Ostrava – K nehodě, při níž modrý automobil Škoda Felicia srazil sedmiletého chlapce došlo 10. února ve 14.50
hodin v Ostravě-Hrušově na přechodu pro chodce v
Muglinovské ulici ve směru od Vančurovy k Bohumínské ulici. Nezletilý chlapec byl z místa nehody
odvezen k ošetření do nemocnice. „Policisté žádají občany, kteří by mohli k této události uvést jakékoliv informace, aby je sdělili na telefonním čísle 974 725 254 nebo osobně na kterémkoliv oddělení Policie ČR, popřípadě na linku 158,“ sdělil mluvčí policie Jakub Halenčák.
(vez)

Padající strom lesnímu dělníkovi
zlomil obě nohy
Kružberk – Pětadvacetiletý lesní dělník z Vítkova kácel strom v lesním porostu poblíž řeky Moravice v Kružberku. Při těžbě dřeva si ovšem nepočínal podle pracovních postupů a ve svahovitém terénu strom nezajistil. Ten ho zavalil a velmi vážně mu zranil obě nohy.
Sám se sice za pomoci motorové pily dostal ze závalu,
utrpěl však těžké zlomeniny na obou končetinách. Mobilem dokázal zkontaktovat záchranáře na tísňové lince. „Z důvodu nedostupnosti terénu, jeho sklonu a lesnímu podloží, které bylo rozbředlé sněhem, na místě
musel zasahovat vrtulník Letecké záchranné služby
Ostrava, který muže transportoval do Fakultní nemocnice v Ostravě,“ uvedl mluvčí opavské policie René Černohorský. Policisté nezjistili cizí zavinění. Lesní dělník řádně absolvoval školení nutné k těžbě dřeva
v lese. Stanovené zásady ovšem s největší pravděpodobností nedodržel. Policie celý případ nadále prošetřuje.
(dus)

V Dolní Lutyni hořel rodinný domek
Dolní Lutyně – Starší rodinný domek poničil včera
nad ránem požár v Dolní Lutyni. Oheň zničil tři pokoje
v přízemí, teplo a zplodiny hoření poškodily další části
dvoupodlažního domku. „Při příjezdu hasičů k domku
se sedlovou střechou byl objekt prázdný. Hasiči dostali
oheň pod kontrolu zhruba za hodinu, další hodinu jim
zabralo dohašování s rozebíráním konstrukcí,“ řekl
mluvčí hasičů Petr Kůdela a dodal, že při požáru nebyl
nikdo zraněn.
Předběžná škoda byla odhadnuta na 500 tisíc korun.
Příčina vzniku požáru je v šetření.
(toj)

PĚT RAD aneb Okamžitě zrušit pracovní poměr lze
pouze v případech stanovených zákonem
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.

O

kamžité zrušení pracovního poměru, jak již z jeho samotného názvu vyplývá,
působí okamžitě, to znamená,
že v takovémto případě neběží
pro ukončení pracovního poměru žádná výpovědní doba,
která má za úkol chránit zaměstnance i zaměstnavatele, a
je tedy pochopitelné, že okamžitě zrušit pracovní poměr
lze pouze výjimečně, a to ve
vymezených případech daných zákoníkem práce. Za jakých podmínek je možné pracovní poměr zrušit okamžitě,
si uvedeme v následujících
pěti radách zdarma.

Rada první
Zaměstnavatel smí okamžitě zrušit pracovní po-

měr se zaměstnancem
pouze ze dvou zákonných
důvodů.
Zaměstnavatel může
okamžitě zrušit pracovní
poměr se zaměstnancem,
pokud:
• byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody na dobu
delší než jeden rok, nebo byl-li
pravomocně odsouzen pro
úmyslný trestný čin spáchaný
při plnění pracovních úkolů
nebo v přímé souvislosti
s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu
nejméně šest měsíců.
• zaměstnanec porušil
povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem.

Rada druhá
S některými zaměstnanci
zaměstnavatel zrušit pracovní poměr nesmí.
Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr
s těhotnou zaměstnankyní,
zaměstnankyní na mateřské
dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

Okamžitě zrušit pracovní poměr tak lze i například se zaměstnancem, který je
v dočasné pracovní neschopnosti.

Rada třetí
Pro hrubé porušení povinnosti vztahujících se k vykonávané práci může zaměstnavatel okamžitě zrušit se zaměstnancem pracovní poměr pouze do dvou
měsíců, kdy se o tomto porušení dozvěděl.
Pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se
k vykonávané práci může zaměstnavatel se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní
poměr pouze do dvou měsíců
ode dne, kdy se o důvodu
k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl,
a pro porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině do dvou měsíců po
jeho návratu z ciziny, nejpozději však vždy do jednoho
roku ode dne, kdy důvod
k okamžitému zrušení pracovního poměru vznikl.
Stane-li se v průběhu dvou
měsíců jednání zaměstnance,
v němž je možné spatřovat porušení povinnosti vyplývající

z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci,
předmětem šetření jiného orgánu, je možné s ním okamžitě zrušit pracovní poměr ještě
do dvou měsíců ode dne, kdy
se zaměstnavatel dověděl
o výsledku tohoto šetření.

Rada čtvrtá
Okamžité zrušení
pracovního poměru je
zaměstnavatel povinen
projednat s odborovou
organizací.
Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel
povinen předem projednat
s odborovou organizací,
působí-li u zaměstnavatele
taková. Jde-li o člena orgánu
odborové organizace, který
působí u zaměstnavatele,
v době jeho funkčního období
a v době jednoho roku po jeho
skončení, je k okamžitému
zrušení pracovního poměru
zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci
o předchozí souhlas. Za předchozí souhlas se považuje
rovněž, jestliže odborová organizace písemně neodmítla
udělit zaměstnavateli souhlas
v době do 15 dnů ode dne, kdy
byla o něj zaměstnavatelem
požádána. Zaměstnavatel

může použít tohoto souhlasu
jen ve lhůtě dvou měsíců od
jeho udělení.

Rada pátá
Okamžitě pracovní poměr
smí zaměstnanec zrušit
například v případě delšího
prodlení zaměstnavatele
s vyplacením mzdy.
Podle zákoníku práce
může zaměstnanec pracovní poměr okamžitě zrušit
v těchto případech:
• jestliže podle lékařského
posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských
služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu,
který lékařský posudek
přezkoumává, nemůže dále
konat práci bez vážného
ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil
v době patnácti dnů ode dne
předložení tohoto posudku
výkon jiné pro něho vhodné
práce, nebo
• jestliže mu zaměstnavatel
nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu
anebo jakoukoli jejich část do
patnácti dnů po uplynutí období splatnosti
Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr,

přísluší od zaměstnavatele
náhrada mzdy nebo platu ve
výši průměrného výdělku za
dobu, která odpovídá délce
výpovědní doby.
Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr
pouze do dvou měsíců ode
dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl,
nejpozději však do jednoho
roku ode dne, kdy tento důvod
vznikl.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených 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: Ve kterých případech vás může legitimovat
strážník obecní policie a jaká
jsou jeho další oprávnění

