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Hasiči otevřou dveře veřejnosti
Celorepublikový Den požární bezpečnosti byl i letos vyhlášen na pátek 13. března
Může vás zajímat
TEREZA PINTÉROVÁ

Moravskoslezský kraj – Profesionální hasiči v Moravskoslezském kraji si připravili na
pátek třináctého den otevřených dveří na svých stanicích
pro děti i dospělé, spojený s
ukázkami techniky, činnosti i
svého zázemí. V pátek budou
mít návštěvníci rovněž bezplatný vstup do Hasičského
muzea města Ostravy.
„Cílem Dne požární bezpečnosti je propagovat požární
ochranu formou preventivněvýchovné činnosti, poukazovat na nezodpovědné chování,
které způsobuje požáry, a také
na to, jak se chovat v případě
mimořádné události. Součástí
akce je letos seznámení občanů s možnostmi eliminace následků případného požáru, výbuchu plynu či otravy oxidem

uhelnatým, například instalací hlásičů požárů a detektorů nebezpečných plynů,“ řekl
mluvčí hasičů Petr Kůdela.
V celém kraji bude pro veřejnost v pátek otevřeno 20 stanic Hasičského záchranného
sboru
Moravskoslezského
kraje. Uzavřeny zůstanou
kvůli stavebním úpravám
pouze dvě stanice v Bílovci a
Bohumíně.
Oproti
tomu
všechny tři stanice v okrese
Frýdek-Místek budou otevřeny v pátek i ve čtvrtek 12. března. Na stanici Hasičského záchranného sboru v Karviné se
budou konat dny požární bezpečnosti dokonce celý týden,
tedy už od dnešního dne až do
pátku 13. „Jsou určeny především žákům základních škol z
města Karviné a okolních obcí. Žáci si zde prohloubí informace získané v rámci programu Hasík CZ – Výchova dětí v
oblasti požární ochrany a
ochrany obyvatelstva,“ dodal

Dny a časy otevřených hasičských dveří:
OSTRAVA (pátek 13. 3.): Zábřeh (8 až 17), Fifejdy (9 až 14), Slezská Ostrava (9 až 17), Poruba (9 až 17), Přívoz (9 až 16), Hrabůvka
(8 až 15).
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK (čtvrtek 12. 3. a pátek 13. 3.): Frýdek-Místek, Nošovice a Třinec vždy od 9 do 17 hodin.
OKRES KARVINÁ (pátek 13. 3.): Havířov, Český Těšín, Orlová a
Karviná (pondělí až pátek) vždy od 8 do 17 hodin.
OKRES NOVÝ JIČÍN (pátek 13. 3.): Nový Jičín (9 až 16).
OKRES OPAVA (pátek 13. 3.): Opava, Vítkov, Hlučín vždy od 9 do
13 hodin.
OKRES BRUNTÁL (pátek 13. 3.): Bruntál, Krnov, Rýmařov vždy od
9 do 13 hodin.
Zavřeny pro veřejnost zůstanou stanice Bílovec a Bohumín. (pin)

Petr Kůdela s tím, že i na ostatních stanicích v kraji se připravují soutěže pro děti s dráčkem Hasíkem.
Centrální hasičská stanice v
Ostravě-Zábřehu má na pátek
připraveny každou celou hodinu dynamické ukázky: v 8
hodin práce vyprošťovacího
speciálu Mercedes Actros Bi-

zon, v 9 hodin vyprošťování z
havarovaného automobilu, v
10 hodin fungování mobilní sirény pro varování a informování obyvatelstva a od 11 hodin ukázky dekontaminace
osob. Hasičské muzeum města
Ostravy v Ostravě-Přívoze má
v pátek otevřeno od 9 do 17 hodin.

pondělí 9. března 2015

Byt začal hořet od svíčky
Kopřivnice
–
Čtyři jednotky
hasičů zasahovaly v sobotu ráno v Kopřivnici
u požáru bytu
5+1 v prvním
patře dvoupatrového obytného domu. Oheň
zasáhl dvě místnosti, kouř však
poškodil i zbytek bytu. Pětaosmdesátiletá seniorka
skončila s podezřením na nadýchání kouřem v nemocnici. Za požár mohla zapálená svíčka na dřevěném stole v obývacím pokoji. Právě od ní se oheň rozšířil. Napáchal škodu za 1,4 milionu korun. Seniorce shořela
elektronika i starožitný nábytek. (sim) Foto: HZS MSK

Družku ohrožoval nožem
Opava – Čtyřiadvacetiletý muž z Karvinska způsobil
ve středu odpoledne pořádný rozruch na kateřinském
sídlišti. Obyvatelé domu v Zeyerově ulici volali na tísňovou linku 156 a ohlásili křik v jednom z bytů. Na místo se vydali strážníci a v pátém poschodí objevili zuřícího muže, který kopal do bytových dveří. Když mu domluvili, umravnil se, ale jeho družka sdělila, že jí vyhrožoval s nožem v ruce. Stihla před ním zavřít dveře,
a tím si prý zachránila přinejmenším zdravou kůži.
Muž se strážníkům svěřil, že trpí schizofrenií a na prášky vypil nějaký alkohol, takže ho převezli do Psychiatrické léčebny a případ předali Policii ČR.
(jih)

Mladý řidič „sestřelil“ v Loukách u Karviné auto se třemi Slováky
Při dvou ranních nehodách u Karviné a v Ostravě se zranilo osm lidí

HROMADY ŠROTU. Nehoda dvou osobních aut v Loukách u Karviné (na prvním snímku vlevo zničená honda, na druhém peugeot) si vyžádala čtyři zraněné. Na křižovatce u vodárny v Nové Vsi (na třetím snímku) byli rovněž čtyři zranění. Snímky: HZS MSK

Karviná, Ostrava – Čtyři
zraněné si vyžádala vážná nehoda, která se stala v sobotu
časně ráno v karvinské městské části Louky, na silnici mezi Karvinou a Českým Těšínem. Tři muži cestovali v autě
se slovenskou registrační
značkou do Karviné, když jim
na zcela rovném a přehledném úseku zkřížil cestu dva-

cetiletý řidič v automobilu
značky Honda, který jel v
opačném směru, tedy od Karviné na Český Těšín.
Dvacetiletý muž zůstal po
střetu zaklíněn a bylo nutno jej
vyprostit. Zasahující lékař u
pacienta zjistil poranění hlavy a dolních končetin, jeho
zranění bylo těžké a záchranáři jej převezli do Fakultní

nemocnice v Ostravě. „Další
tři muži ve věku dvaačtyřiceti
až sedmačtyřiceti lety byli
zraněni lehce nebo středně
těžce, a to v oblasti hrudníku a
hlavy. Po ošetření je posádky
předaly do další péče na chirurgické ambulanci nemocnice v Karviné,“ informoval
mluvčí krajské záchranné
služby Lukáš Humpl. „Příči-

ny nehody šetří policisté, ale
již zajištěné stopy naznačují,
že řidič hondy pravděpodobně
a ze zatím nezjištěných příčin
vjel do protisměru, kde se auta čelně střetla. U řidiče peugeotu byla provedena dechová
zkouška s negativním výsledkem,“ řekla policejní mluvčí
Zlatuše Viačková. U druhého
řidiče plánovali policisté pro-

vést zkoušku na alkohol po odběru krve.
Zhruba o hodinu později vyjeli moravskoslezští hasiči k
nehodě dvou osobních automobilů na křižovatce u vodárny v Ostravě-Nové Vsi.
Na místo dorazili také ostravští záchranáři. „Ošetřili
čtyři zraněné – dvě ženy a dva
muže –, všichni byli při vědo-

mí a mimo přímé ohrožení života. Zasahující lékař u nich
zjistil poranění středně těžkého charakteru, a to v oblasti
zad, hlavy a končetin. Pacienti byli přepraveni do ostravské fakultní nemocnice,“ uvedl mluvčí záchranné služby
Lukáš Humpl. Při nehodě se
zranily čtyři osoby ve věku od
29 do čtyřiceti let.
(bb, pin)

PĚT RAD aneb Trestný čin může spáchat i právnická osoba
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

d 1. ledna 2012 začal
platit zákon, který do
českého právního řádu nově zavedl institut trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Právnické osoby podle zákona o odpovědnosti právnických osob neodpovídají za všechna jednání,
která trestní zákoník označuje jako trestné činy, nýbrž
pouze za taxativně vyjmenované trestné činy. Podle zákona o odpovědnosti právnických osob navíc nejsou trestně odpovědnými Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu veřejné
moci. V těchto pěti radách si v

krátkosti rozebereme, za jakých podmínek je možné uvažovat o trestním stíhání právnických osob a jaký postih
právnickým osobám za protiprávní jednání hrozí.

Rada první
Právnická osoba odpovídá
za spáchaný trestný čin, jen
jestliže jí ho lze přičítat.
Trestným činem spáchaným právnickou osobou je
protiprávní čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím
zájmu nebo v rámci její činnosti, jestliže jí ho lze přičítat,
jednal-li tak statutární orgán
nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba, která je
oprávněna jménem nebo za
právnickou osobu jednat, ten,
kdo u této právnické osoby
vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu statutárním orgánem nebo jinou
osobou oprávněnou jednat za
právnickou osobu, ten, kdo
vykonává rozhodující vliv na
řízení této právnické osoby,
jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího

trestní odpovědnost právnické osoby, nebo zaměstnanec či
osoba v obdobném postavení
při plnění pracovních úkolů.

Rada druhá
Trestněprávní odpovědnost nese právnická osoba i
tehdy, jestliže byl trestný
čin spáchán před jejím
vznikem nebo byla později
prohlášena za neplatnou.
Právnická osoba nese při
splnění zákonných podmínek
trestněprávní odpovědnost, i
pokud k protiprávnímu jednání došlo před vznikem
právnické osoby, nebo pokud
právní úkon, který měl založit
oprávnění k jednání za právnickou osobu, je neplatný nebo neúčinný nebo soud rozhodl o neplatnosti právnické
osoby, nebo jednající fyzická
osoba není za spáchaný trestný čin trestně odpovědná. Pachatelem trestného činu je
právnická osoba, které lze
přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem. Pachatelem je i
právnická osoba, která k provedení činu užila jiné právnické nebo fyzické osoby.

Trestní odpovědností právnické osoby není dotčena
trestní odpovědnost odpovědných fyzických osob a trestní
odpovědností těchto fyzických
osob není dotčena trestní odpovědnost právnické osoby.

Rada třetí
Trestněprávní odpovědnost právnické osoby přechází na její nástupce.
Trestní odpovědnost právnické osoby přechází na
všechny její právní nástupce.
Přešla-li trestní odpovědnost
na více právních nástupců
právnické osoby, přihlédne
soud při rozhodování o druhu
a výměře trestu nebo ochranného opatření i k tomu, v jakém rozsahu na každého z
nich přešly výnosy, užitky a
jiné výhody ze spáchaného
trestného činu, případně i k
tomu, v jakém rozsahu kterýkoli z nich pokračuje v činnosti, v souvislosti s níž byl
spáchán trestný čin.

Rada čtvrtá
Za spáchaný trestný čin lze
právnické osobě uložit

pouze trest stanovený zákonem.
Za trestné činy spáchané
právnickou osobou lze uložit
pouze tyto tresty:
j zrušení právnické osoby
j propadnutí majetku
j peněžitý trest
j propadnutí věci nebo jiné
majetkové hodnoty
j zákaz činnosti
j zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži
j zákaz přijímání dotací a
subvencí
j uveřejnění rozsudku

Rada pátá
V případě účinné lítosti
právnické osoby odpovědnost za trestný čin zaniká.
Trestní odpovědnost právnické osoby zaniká, jestliže
dobrovolně upustila od dalšího protiprávního jednání a
j odstranila nebezpečí, které
vzniklo zájmu chráněnému
trestním zákonem, anebo
škodlivému následku zamezila nebo škodlivý následek napravila, nebo
j učinila státnímu zástupci

nebo policejnímu orgánu
o trestném činu oznámení
v době, kdy nebezpečí, které
vzniklo zájmu chráněnému
trestním zákonem, mohlo být
ještě odstraněno nebo škodlivému následku trestného činu mohlo být ještě zabráněno.
Trestní odpovědnost právnické osoby však nezaniká,
spáchala-li trestný čin přijetí
úplatku, podplacení nebo nepřímého úplatkářství.
V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim
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 mají oběti trestné činnosti
nárok na peněžitou pomoc státu

