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Záchranáři oživovali muže,
kterého zasáhl elektrický proud

Ostrava – K vážně zraněnému
muži na Ostravsku vyjížděla
zdravotnická záchranka v pá-
tek odpoledne. „Před půl třetí
bylo oznámeno tísňové volání
z areálu zemědělského druž-
stva v Klimkovicích. Nahlá-
šen byl úraz elektrickým
proudem s bezvědomím posti-
ženého. Na místo byla vyslána
posádka rychlé lékařské po-
moci z výjezdového stanoviště
v Ostravě-Zábřehu,“ informo-
val mluvčí moravskoslezské
lékařské záchranky Lukáš
Humpl.

Muž, jehož totožnost zá-
chranáři v době zásahu ne-
znali, se v okamžiku jejich
příjezdu nalézal ve stavu se-
lhání základních životních

funkcí. Jak Lukáš Humpl do-
dal, první pomoc zraněnému
poskytoval laický zachránce,
který prováděl nepřímou sr-
deční masáž. Tým lékařské
záchranky pak pokračoval
resuscitací s pomocí přístro-
jové techniky a léků, nutné
bylo také užití defibrilačního
výboje. Během několika mi-
nut se záchranářům podařilo
obnovit srdeční činnost po-
stiženého.

„Po provedení dalších opat-
ření v rámci přednemocniční
neodkladné péče byl pacient
připraven k transportu a pře-
praven do Fakultní nemocni-
ce v Ostravě, kde byl předán
na tamním urgentním pří-
jmu,“ dodal Lukáš Humpl. (lap)

PĚT RAD aneb Ve kterých případech
mají oběti trestné činnosti nárok
na peněžitou pomoc státu

O běti trestné činnosti se
mnohdy pro následky
trestného činu ocit-

nou v tíživé finanční situaci,
kterou může způsobit napří-
klad ztráta zaměstnání v dů-
sledku poškozeného zdraví,
nákladné výdaje na léčení, ale
i třeba ztráta živitele rodiny.
Základní zásadou pro od-
škodňování oběti trestné čin-
nosti je ta, že škodu nahrazuje
pachatel. Pachatelé však čas-
to bývají zcela nemajetní, a
oběti trestných činů se tak ná-
hrady škody nikdy nedočkají.
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů však některým
obětem přiznává nárok zažá-
dat o peněžitou pomoc státu. V
následujících řádcích se do-
zvíme, kdy mohou oběti trest-
né činnosti o peněžitou pomoc
zažádat.

Rada první
Nárok na peněžitou pomoc
náleží obětem, kterým bylo
ublíženo na zdraví, nebo se
jedná o pozůstalé oběti
a škoda způsobená v dů-
sledku trestného činu ne-
byla plně uhrazena.

Právo na peněžitou pomoc
má oběť, které bylo v důsled-
ku trestného činu ublíženo na
zdraví, nebo způsobena těžká
újma na zdraví, osoba po-
zůstalá po oběti, která v dů-
sledku trestného činu zemře-
la, byla-li rodičem, manželem,
registrovaným partnerem,
dítětem nebo sourozencem
zemřelého a současně v době
jeho smrti s ním žila v domác-
nosti, nebo osoba, které ze-
mřelý poskytoval nebo byl
povinen poskytovat výživu,
a oběť trestného činu proti
lidské důstojnosti v sexuální

oblasti a dítě, které je obětí
trestného činu týrání svěřené
osoby, kterým vznikla nema-
jetková újma.

Rada druhá
Peněžitá pomoc může být
za určitých podmínek po-
skytnuta i cizinci.

Peněžitá pomoc se posky-
tuje oběti, která je státním ob-
čanem České republiky, po-
kud má na území České re-
publiky místo trvalého poby-
tu, pokud se na území České
republiky obvykle zdržuje
nebo pokud se na území České
republiky stala obětí trestné-
ho činu, je cizincem, pokud
má trvalý pobyt nebo opráv-
něně pobývá na území jiného
členského státu Evropské
unie a stala se obětí trestného
činu na území České republi-
ky, či pokud na území České
republiky v souladu s jinými
právními předpisy pobývá
nepřetržitě po dobu delší než
90 dnů a stala se obětí trestné-
ho činu na území České re-
publiky, nebo je cizincem,
který se stal obětí trestného
činu na území České republi-
ky a který požádal o meziná-
rodní ochranu, kterému byl
udělen azyl nebo kterému by-
la udělena doplňková ochrana
na území České republiky.

Rada třetí
Výše peněžité pomoci je li-
mitována zákonem.

Peněžitá pomoc se poskyt-
ne na žádost oběti, které bylo
v důsledku trestného činu
ublíženo na zdraví, v paušální
částce 10 tisíc korun nebo ve
výši, která představuje obětí
prokázanou ztrátu na výdělku
a prokázané náklady spojené
s léčením, snížené o součet
všech částek, které oběť z ti-
tulu náhrady škody již obdr-
žela; peněžitá pomoc nesmí
přesáhnout ve svém součtu
částku 200 tisíc korun, oběti,
které byla v důsledku trestné-
ho činu způsobena těžká újma
na zdraví, v paušální částce 50
tisíc korun nebo ve výši, která
představuje obětí prokázanou
ztrátu na výdělku a prokázané
náklady spojené s léčením,
snížené o součet všech částek,
které oběť z titulu náhrady
škody již obdržela; peněžitá

pomoc nesmí přesáhnout ve
svém součtu částku 200 tisíc
korun, pozůstalého po oběti,
která v důsledku trestného či-
nu zemřela, byla-li rodičem,
manželem, registrovaným
partnerem, dítětem nebo sou-
rozencem zemřelého a sou-
časně v době jeho smrti s ním
žila v domácnosti, nebo osoba,
které zemřelý poskytoval ne-
bo byl povinen poskytovat
výživu, v paušální částce 200
tisíc korun, nebo jde-li o sou-
rozence zemřelého, v paušální
částce 175 tisíc korun; peněži-
tá pomoc poskytovaná více
obětem nesmí ve svém součtu
přesáhnout částku 600 tisíc
korun; pokud by peněžitá po-
moc ve svém součtu přesáhla
tuto částku, částka poskyto-
vaná každé oběti se přiměře-
ně zkrátí.

Rada čtvrtá
Žádost o peněžitou pomoc
musí obsahovat všechny
zákonem požadované úda-
je a informace.

Ministerstvo poskytuje
oběti jménem státu peněžitou
pomoc na základě žádosti.
V žádosti o poskytnutí peně-
žité pomoci je třeba uvést
jméno, popřípadě jména
a příjmení oběti, datum jejího
narození, bydliště, rodné číslo
a připojit k ní poslední roz-
hodnutí orgánu činného
v trestním řízení o trestném
činu nebo o jeho oznámení,
údaje o škodě vzniklé v dů-
sledku trestného činu a o je-
jím rozsahu, popřípadě o roz-
sahu, v jakém již škoda nebo
nemajetková újma byla uhra-
zena, a o úkonech, které oběť
učinila k vymáhání škody,
údaje o svých majetkových
a výdělkových poměrech, do-
klady, které má oběť k dispo-
zici a které mohou dokázat
požadované údaje.

Rada pátá
O poskytnutí peněžité po-
moci je třeba zažádat včas.

Žádost o poskytnutí peně-
žité pomoci lze podat u minis-
terstva nejpozději do dvou let
ode dne, kdy se oběť dozvěděla
o újmě způsobené trestným
činem, nejpozději však do pěti
let od spáchání trestného či-
nu, jinak právo zaniká. Mi-

nisterstvo žadateli písemně
potvrdí přijetí žádosti. Minis-
terstvo vydá rozhodnutí o žá-
dosti nejpozději do tří měsíců
od zahájení řízení, k nimž se
připočítává doba až 30 dnů,
jestliže je zapotřebí nařídit
ústní jednání nebo místní šet-
ření, je-li třeba někoho před-
volat, někoho nechat předvést
nebo doručovat veřejnou vy-
hláškou osobám, jimž se pro-
kazatelně nedaří doručovat,
nebo jde-li o zvlášť složitý pří-
pad, nutná k provedení dožá-
dání, ke zpracování znalecké-
ho posudku nebo k doručení
písemnosti do ciziny.

V tomto článku jsme čerpali z níže uve-
dených právních předpisů:

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.

NOVÝ SERIÁL
DENÍKU
PRÁVNÍ
PORADNA

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
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: Práva poškozeného

Ve Vítkovicích unikal plyn,
31 lidí muselo pryč z domu
Ostrava – Únik propan-
-butanu v obytném domě v
Ostravě-Vítkovicích si v so-
botu ve tři čtvrtě na deset ve-
čer vyžádal evakuaci 31 osob.
„V obytném domě v Sirotčí
ulici unikal proban-butan. Na
místo byly vyslány dva hasič-
ské vozy ze stanice Ostrava-
-Zábřeh, včetně protiplyno-
vého automobilu s měřicí a de-
tekční technikou. Hasiči po
příjezdu na místo provedli
měření, které potvrdilo únik
neznámé nebezpečné látky.
Následně evakuovali 31 oby-
vatel obytného domu a hle-

dali zdroj úniku plynu. Tím
byla dvoukilogramová pro-
panbutanová láhev usklad-
něná ve spíži na schodišti do-
mu,“ uvedl mluvčí morav-
skoslezských hasičů Marek
Gašparín. Jak dodal, po od-
větrání celého objektu se po
přibližně 45 minutách mohli
obyvatelé domu vrátit zpátky
do svých bytů. „Při zásahu do-
šlo ke zranění jedné osoby,
která si při evakuaci zlomila
ruku a následně byla ošetře-
na zdravotnickými záchra-
náři na místě události,“ do-
dal Marek Gašparín. (lap)

HASIČSKÉ STANICE V KRAJI ZAPLNILI
ŠKOLÁCI

STOVKYŠKOLÁKŮvyužily pátečního dne otevřených dveří ve
dvaceti hasičských stanicích po celémkraji. CelorepublikovýDen
požární bezpečnosti (DPB) nabídl bohatý program. Nechyběly
ukázky činnosti hasičů, představena byla i technika a návštěv-
níci semohli dozvědět i řadu užitečných informací. Hasiči ukazo-
vali školákům i pedagogůmvše od zásahové techniky po posky-
tování první pomoci. „V pátek odpoledne převažovalimezi ná-
vštěvníky dospělí a rodiny, stejně tomubylo i v Hasičskémmu-
zeuměstaOstravy, kambyl v pátek vstup zdarma. Například
centrální hasičská stanice HZSMSKvOstravě-Zábřehu nabídla
ukázku práce unikátního vyprošťovacího speciáluMercedes

Actros Bizon a zásah hasičské jednotky u nehody s vyprošťová-
ním figuranta z havarovaného automobilu,“ upřesnilmluvčímo-
ravskoslezských hasičů Petr Kůdela a dodal: „Den požární bez-
pečnosti byl i letos vyhlášen v pátek třináctého. Jeho cílem je
propagovat požární ochranu formou preventivněvýchovné čin-
nosti, poukazovat na nezodpovědné chování, které způsobuje
požáry, a také na to, jak se chovat v případěmimořádné události.
Občané semohli také seznámit smožnostmi eliminace následků
případného požáru, například instalací hlásičů požárů či detek-
torů nebezpečných plynů.“ Na snímcích jsou hasičské stanice
vOpavě aNovémJičíně. (lap) Snímky: HZSMSK

KRÁTCE

Kvůli požáru museli evakuovat 12 osob
Ostrava − U požáru dvoupodlažního domu se čtyřmi bytovými
jednotkami ve Slezské Ostravě zasahovaly v noci na pátek čtyři
jednotky hasičů. Oheň podle mluvčího Hasičského záchranné-
ho sboru Moravskoslezského kraje Petra Kůdely zničil jeden
menší byt v prvním patře, včetně střechy, další byt byl poško-
zen kouřem a teplem. Hasiči museli evakuovat celkem sedm dě-
tí a pět dospělých osob do bezpečí. „Požár se obešel bez zranění.
Předběžná škoda byla odhadnuta na 400 tisíc korun. Evakuova-
ní lidé z domu skončili v sousedství u příbuzných. Příčina vzni-
ku požáru je v šetření,“ doplnil Petr Kůdela. Hasiči dostali po-
dle něj požár pod kontrolu za půl hodiny, dalších několik desí-
tek minut jim zabralo rozebírání konstrukcí. (lap)

Muž hledaný policií na sebe upozornil
v prodejně

Ostrava – V minulých dnech byli strážníci městské policie při-
voláni do prodejny potravin v Ostravě-Přívoze, kde se měl je-
den ze zákazníků pokusit pronést zboží přes pokladnu bez pla-
cení. Na místě se nacházela ochranka prodejny, která hlídce
označila muže. Ten měl pod svůj oděv schovat baterie v hodnotě
bezmála pět set korum a poté měl projít pokladnou, aniž by za
zboží zaplatil. Dotyčný se strážníkům k věci odmítl vyjádřit.
Muži (38 let) bylo poté sděleno, že je podezřelý z přestupku, a je-
likož nebyl hlídce schopen prokázat svou totožnost, byl k jejímu
zjištění předveden na policii. Následně strážníci zjistili, že muž
podobný čin nespáchal poprvé a že je po něm dokonce vyhláše-
no pátrání. Případ i muže si převzali policisté k dalšímu pro-
šetření. (zm)
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