Brožura „Co dělat, když … ? Rady a informace pro
oběti násilí a trestných činů“ vznikla v rámci projektu č. CZ.04.1.05/3.2.04.4/5342 „Vytvoření poradenských center pro pomoc obětem násilí a trestných
činů ve Středočeském kraji“ zaměřeného na pomoc
obětem násilí a trestných činů. Tento projekt je
spolufinancován Evropským sociálním fondem EU,
státním rozpočtem České republiky a krajským rozpočtem Středočeském kraje.
Projekt byl realizován těmito subjekty:
- Občanská poradna Nymburk, o.s. (realizátor)
- Občanská poradna Beroun (partner)
Brožura „Co dělat, když … ? Rady a informace pro oběti násilí a trestných činů“ obsahuje následující části:
V první kapitole je vysvětlen pojem domácí násilí,
popsány jeho podoby, možnosti obrany proti němu,
bezpečnostní plán. Další kapitola obsahuje informace o institutu vykázání, činnosti intervenčních center a službách poskytovaných poradenskými centry
pro oběti násilí a trestných činů. Následuje kapitola o trestněprávní ochraně obětí, která se zabývá
trestním řízením, řízením o přestupcích, postavením poškozeného v trestním řízení, náhradou škody
a dalšími situacemi, se kterými se jako oběť násilí
a trestného činu můžete setkat.
V závěrečné části brožury jsou obsaženy adresy
a kontakty na důležité instituce, které se postavením oběti zabývají a které Vám mohou pomoci. Následují některé vzory podání a smluv, které
můžete potřebovat.
Doufáme, že Vám informace obsažené v této
brožuře pomohou Vaši obtížnou životní situaci řešit
nebo Vás alespoň nasměrují k instituci, která Vám
pomůže.

pracovníci Občanské poradny Nymburk,
o.s. a pracovníci Občanské poradny Beroun
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1 Domácí násilí
1.1 Víte, jak rozpoznat domácí násilí?
Domácí násilí je:
a) fyzické - bití, kopání, řezání
b) psychické - ponižování, vyhrožování, nadávání, zastrašování
c) sexuální
d) ekonomické týrání - vydávání peněz, odmítání financovat nájem, stravu apod.
e) sociální – zablokování telefonu, zákaz vycházení z bytu, izolování oběti od ostatních
Domácí násilí se vyznačuje
blízkým vztahem mezi agresorem a obětí, společnou
propojeností (společné děti,
okruh známých, majetek),
dlouhodobým trváním, opakujícími se útoky, stupňující se agresivitou, skrytostí
a také většinou sociální
a ekonomickou závislostí.
Domácí násilí není spor mezi partnery, vzájemné
potyčky či jednorázový incident.
Jste-li i Vy obětí domácího násilí, nestyďte se za to,
co se Vám děje. Chyba je v tyranizujícím partnerovi, nikoliv v oběti.
1.2 Kdo může být obětí domácího násilí?
Domácí násilí se týká všech rodinných vztahů a lze
rozčlenit do těchto skupin:
• ženy – tvoří 92-98 % obětí domácího násilí.
Ženy, které se staly obětí domácího násilí mají
nejrůznější psychické problémy. Rozpoznat týranou ženu bývá obtížné, pokud ona sama svoji
situaci skrývá. Často se za násilí v rodině stydí,
popírá ho a uvádí jiné příčiny svých potíží.
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• děti – v rodinách se ze 70 % odehrává násilí
za přítomnosti dětí. Děti trpí násilím v rodině vždy, a to i tehdy, když nejsou samy přímo napadány. V rodinách, kde je přítomno
domácí násilí, je výrazně větší nebezpečí, že
se ublíží také dítěti. Děti zažívající domácí
násilí jsou silně traumatizovány a jejich negativní zážitky se odrážejí i v jejich dospělém
životě.
• muži – statistiky hovoří o tom, že je muž obětí
domácího násilí v 2-3%. Tato čísla jsou ale
zavádějící, jelikož jen málokterý muž veřejně
přizná, že je týrán svou partnerkou.
• senioři – zde se domácí násilí vyskytuje v 23%. I toto číslo je ale zavádějící, neboť senioři jsou nejčastěji týráni svými dospělými dětmi a jen málokdo to veřejně přizná. Je to pro
ně velice bolestné téma.
• zdravotně postižení – tato skupina je velice
malá, ale přesto se najdou případy, kdy týrání
vyjde najevo. Zdravotně postižení jsou mnohdy odkázáni na péči násilné osoby a vzhledem
ke svému handicapu se nemohou dostatečně
bránit.
1.3 Jaké jsou fáze domácího násilí?
Období týrání střídá období usmiřování, kdy se
agresor omlouvá za to, že oběť napadl, kupuje jí
dárky, slibuje nápravu apod. Po usmíření začne
agresor svou oběť znovu verbálně napadat, urážet
a přichází období napětí, které bezprostředně předchází období fyzického týrání. Jde o cyklus násilí, z něhož je jen obtížné uniknout. Oběť pociťuje
během období týrání silnou touhu vztah ukončit,
agresor ji však v tu chvíli začne odprošovat a otupí
tím její vůli k osvobození se z jeho pout. Vzbudí
v oběti klamnou naději, že je možné vztah zachránit a tím se mu podaří ji znovu ovládnout.

7

1.4 Co dělat v případě napadení?
Domácí násilí se odehrává za zavřenými dveřmi,
většinou beze svědků a proto je obrana proti němu
složitější.
V případě napadení:
• Volejte o pomoc a snažte se otevřít okno nebo
dveře bytu.
• Mějte připravenou únikovou cestu
• Snažte se vyhnout místům v domácnosti, kde
jsou nebezpečné předměty
• Zavolejte policii – mějte důležitá čísla uložená
v rychlé volbě
• Nikdy neodklízejte stopy po napadení (rozházené věci, potrhané oblečení, vytržené vlasy,
zranění na těle)
• Pokud vlastníte fotoaparát, vyfotografujte
tyto důkazy
• Navštivte lékaře a nechte si vystavit zprávu o Vašem zdravotním stavu po napadení
(zranění, které si vyžaduje 7-denní pracovní
neschopnost a znemožňují Vám v této době
vést běžný život, zakládají trestní odpovědnost pro trestný čin ublížení na zdraví
• Zvažte podání trestního oznámení
1.5 Co vzít s sebou při opouštění
místa bydliště?
Připravte si příruční zavazadlo s potřebnými věcmi
pro případný náhlý odchod z domova a uložte ho na
bezpečném místě (práce, sousedé, přátelé).
Toto zavazadlo by mělo obsahovat:
•
•
•
•
•
•
•
8

Rodné listy (Vaše i dětí)
Kartičky zdravotní pojišťovny
Občanský průkaz
Oddací list
Pasy
Řidičský průkaz
Kreditní karty, vkladní knížky

• Léky (Vaše i dětí)
• Lékařské záznamy, záznamy z policie a další
důkazy o násilí
• Doklady o vzdělání a průběhu zaměstnání
• Školní záznamy dětí
• Telefonní čísla a adresy rodiny, přátel, lékařů, sociálních služeb
• Klíče
• Peníze
• Hračku pro děti
1. 6 Několik pravidel
Naučte děti nebo rodinu a přátele zavolat policii,
pokud cítí, že jste Vy nebo oni v ohrožení.
Informujte školu a oddělení sociálně právní ochrany dětí o tom, co se v rodině děje.
Informujte školu, kdo má právo děti vyzvedávat.
Vezměte v úvahu, že násilí svého partnera nezastavíte, ale můžete nalézt podporu a pomoc pro sebe
samotnou. Nikdo si nezaslouží být týrán.
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2 Institut vykázání
a činnost intervenčních center
2.1 Co je tzv. ¨institut vykázání¨?
Od začátku roku 2007, s účinností zákona
č. 135/2006 Sb. platí, že policie může vydat rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a zákazu
vstupu do něj.
Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména
s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že dojde k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo zvlášť závažnému
útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn toho, kdo je podezřelý z takového jednání,
vykázat z bytu nebo domu společně obývaného s ohroženou osobou, i z jeho bezprostředního
okolí. Toto rozhodnutí je účinné v okamžiku, kdy bylo
prokazatelně sděleno osobě, proti které směřuje.
Vykázaná osoba je poté povinna neprodleně opustit
místo, na které se rozhodnutí o vykázání vztahuje.
Policista je oprávněn zakázat vstup do společného
obydlí a jeho bezprostředního okolí vykázané osobě
i v době její nepřítomnosti.
Poté co je vykázané osobě sděleno rozhodnutí o jejím
vykázání ze společného obydlí., Policista vyzve vykázanou osobou, aby mu vydala všechny klíče od společného obydlí, které vlastní. Vykázaná osoba je povinna
klíče odevzdat. Policista je povinen umožnit vykázané
osobě, aby si vzala ze společného obydlí výlučně věci
sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a dokumenty a věci nezbytné pro její podnikání nebo výkon
povolání. Vykázané osobě policista poskytne informace o možnostech jejího dalšího ubytování. Dále je policista povinen vykázanou osobu poučit o jejím právním
postavení, o jejích právech a povinnostech a o dalším
možném postupu ve věci. Policista si vyžádá od vykázané osoby adresu pro doručování.
Vykázání trvá 10 dnů od vydání rozhodnutí o vykázání
ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj. Tuto
dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby.
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Ohroženou osobu policista
poučí o možnosti podat návrh
na vydání předběžného opatření a o možnostech využití psychologických, sociálních nebo
jiných služeb v oblasti pomoci
obětem násilí.Podáním návrhu
na vydání předběžného opatření se 10ti denní lhůta prodlužuje až do pravomocného rozhodnutí soudu o tomto návrhu.
Rozhodnutí o vykázání se písemně vyhotoví do
24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí. Vyhotovené rozhodnutí se doručí vykázané
i ohrožené osobě. Opis rozhodnutí o vykázání
doručí policista do 24 hodin od jeho vydání spolu
s opisem úředního záznamu příslušnému intervenčnímu centru. V případě, že ve společném obydlí žije
nezletilá osoba, doručí se opis rozhodnutí o vykázání s opisem úředního záznamu ve stejné lhůtě také
příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
Policista je povinen ve lhůtě 3 dnů od vydání rozhodnutí o vykázání provést kontrolu, zda rozhodnutí o vykázání dodržuje vykázaná i ohrožená osoba.
O provedené kontrole je sepsán úřední záznam.
2.2 Co je intervenční centrum a jak vám
může pomoci?
Intervenční centrum
- je specializované pracoviště poskytující psychologickou, právní a sociální pomoc osobám
ohrožených domácím násilím
- v případě vykázání je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta
pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení
opisu rozhodnutí o vykázání intervenčnímu
centru
- intervenční centrum také poskytuje pomoc
na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osobě obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu,
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a to ihned poté, co se intervenční centrum
o ohrožení osoby násilným chováním dozví
- intervenční centrum se snaží zajistit spolupráci a vzájemnou informovanost mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany
dětí, obcemi, útvary Police ČR a obecní policie, a ostatními orgány veřejné správy

-

-

Intervenční centrum
poskytuje tyto bezplatné služby
sociálně-právní poradenství
zprostředkování kontaktu s dalšími odbornými pracovišti
sestavení bezpečnostního plánu
krizovou pomoc
telefonickou krizovou pomoc

2.3 Co je poradenské centrum pro oběti
násilí a trestných činů a jak vám může
pomoci?
Poradenské centrum pro oběti násilí a trestných
činů
- slouží lidem, kteří se stali obětí násilí nebo
trestného činu, a kteří nejsou schopni svou
nepříznivou situaci sami řešit
- snaží se snížit riziko sociálního vyloučení těchto lidí prostřednictvím poskytnutí bezplatné
odborné psychologické a právní pomoci
- pomáhá jim zvyšovat informovanost o problematice násilí a o možnostech obrany proti
násilí
Poskytuje bezplatně tyto služby
- psychologické poradenství
- právní poradenství
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- sociálně-právní poradenství v oblasti rodinných a mezilidských vztahů, majetkových
vztahů, ochrany lidských práv apod.
- aktivní pomoc při sestavování dokumentů,
návrhů a podání
- doprovod na jednání s úřady, k lékaři, na policii, k soudu apod.
- vyjednávání s dalšími stranami
- zprostředkování kontaktů na organizace
návazné péče a další poradenské služeby dle
potřeby klientů

3 Trestněprávní ochrana obětí
3.1 Zná trestní právo pojem
„oběť trestného činu“?
Ne, trestní právo tento pojem nezná. Trestní zákon
ani trestní řád tento pojem neužívá. V trestním řízení může mít oběť trestného činu postavení oznamovatele, poškozeného nebo svědka. Pojem „oběť
trestného činu“ zná pouze zákon o peněžité pomoci obětem trestných činů (zák. č. 209/1997 Sb.).
Podle tohoto zákona je obětí trestného činu fyzická
osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví a je jí také pozůstalý po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, jestliže mu
zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat
výživné.
3.2 Kdo je poškozený v trestním řízení?
Poškozeným se dle trestního řádu rozumí ten, komu
pachatel trestným činem
- ublížil na zdraví (bez ohledu na to, zda mu
současně způsobil i majetkovou škodu)
- způsobil majetkovou, morální či jinou škodu.
3.3 Co dělat při ublížení na zdraví?
Nechte si od lékaře stanovit tzv. bolestné. Jeden bod se
rovná 120 Kč. Při trvalých následcích si nechte obodovat
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ztížení společenského uplatnění. Vážnější škoda na zdraví čítá alespoň 100 bodů bolestného.
3.4 Co když jste pozůstalý po oběti usmrcené
trestným činem?
V případě, že jste pozůstalým po oběti usmrcené trestným
činem, na které jste byl odkázán výživou, a nepodaří se
vám dosáhnout náhrady škody od viníka nebo od pojišťovny, můžete požádat do jednoho roku ode dne, kdy jste se
o škodě dozvěděl o poskytnutí peněžité pomoci Ministerstvo spravedlnosti ČR a to podle zák. č. 209/1997 Sb.
3.5 Co je majetková škoda ?
Rozumí se jí jen skutečně vzniklá škoda, kterou lze vyjádřit v penězích. Škoda může vzniknout buď ve formě tzv.
skutečné škody (to, oč se majetek poškozeného zmenšil) nebo ve formě tzv. ušlého zisku (to, oč by se majetek
poškozeného za normálního běhu okolností zhodnotil,
ale v důsledku jednání pachatele se tak nestalo).
3.6 Co je morální škoda ?
Morální škoda může být způsobena některými trestnými činy proti lidské důstojnosti (např. znásilnění) nebo
trestnými činy hrubě narušujícími občanské soužití
(např. pomluva).
3.7 Kde můžete podat trestní oznámení ?
Trestní oznámení je povinen přijmout státní zástupce a policejní orgán. Trestní oznámení lze podat
písemně nebo ústně do protokolu.
3.8 Musí Vás policie
vyrozumět, jak
naložila s Vaším
trestním oznámením?
Policie má povinnost
vyrozumět oznamovatele
o učiněných opatřeních
14

do 1 měsíce od podání trestního oznámení jen
pokud o to oznamovatel požádá. Pokud o to
oznamovatel nepožádá, policie tuto povinnost
nemá.
3.9 Musíte souhlasit s trestním stíháním
osoby Vám blízké?
Pokud vám trestným činem, které jsou taxativně vyjmenované v §163 trestního řádu, ublížila
osoba vůči níž máte jako poškozený právo odepřít výpověď (tj.příbuzný nebo osoba blízká)
a v případě trestného činu znásilnění, pokud je
pachatelem manžel nebo druh, je možné trestní
stíhání pro tyto trestné činy jen se souhlasem
vás jako poškozeného. Souhlas s trestním stíháním může být kdykoliv vzat zpět, a to až do
doby než se odvolací soud odebere k závěrečné
poradě. Toto je třeba si důkladně rozmyslet,
protože výslovně odepřený souhlas již nelze
znovu udělit. Jestliže se poškozený na výzvu
orgánu činného v trestním řízení ihned nevyjádří, zda souhlasí s trestním stíháním podle
§163, poskytne mu tento orgán k vyjádření přiměřenou lhůtu, nejvýše však 30 dnů.
3.10 Jsou nějaké rozdíly v postavení
poškozeného v trestním řízení ?
Právo aktivně se účastnit trestního řízení přísluší každému poškozenému bez ohledu
na to, zda v trestním
řízení uplatnil nárok
na náhradu škody či
nikoliv. Ale poškozenému, který se připojil do
trestního řízení s nárokem na náhradu škody,
přiznává trestní řád širší práva.
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3.11 Jaká jsou práva poškozeného
v trestním řízení?
Trestní řád rozlišuje poškozeného, který má právo
žádat o náhradu škody, a poškozeného bez tohoto
oprávnění, jemuž ale náležejí všechna ostatní práva.
Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho právech poučit a poskytnout mu plnou
možnost k jejich uplatnění.
Poškozený má právo:
- podat trestní oznámení
- na informace o průběhu trestního řízení
- činit v trestním řízení návrhy na doplnění dokazování – tyto návrhy lze činit písemně či ústně
do protokolu
- nahlížet do spisu, pořizovat si opisy a kopie ze
spisu na vlastní náklady
- zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání, konaného o odvolání
- před skončením řízení se k věci vyjádřit
- nechat se v trestním řízení zastupovat zmocněncem nebo advokátem. Pokud poškozený,
který uplatnil nárok na náhradu škody, nemá
dostatek finančních prostředků, má právo žádat
soud či státního zástupce o poskytnutí advokáta
za sníženou odměnu nebo zdarma. V případě,
že je počet poškozených mimořádně vysoký,
mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat
prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí.
- poškozený může požádat již během trestního
řízení státního zástupce nebo soud o poskytnutí informace, že byl pachatel propuštěn nebo
uprchl z vazby nebo z vězení
- podat některé opravné prostředky
Poškozený, který má nárok na náhradu škody
způsobené trestným činem je oprávněn také:
- navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku
uložil obžalovanému povinnost škodu nahra16

dit. V takovém návrhu musí být uvedeno
z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na
náhradu škody uplatňuje.
- žádat náhradu nákladů - pokud byl poškozenému alespoň z části přiznán nárok na náhradu škody způsobenou mu trestným činem,
má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k uplatnění práva (jízdné, stravné,
nocležné, poštovné, ztráta na výdělku atd.)
a nákladů vzniklých mu přibráním zmocněnce.
Pokud byl ale zmocněncem advokát, přiznává
se náhrada nákladů na jeho odměnu pouze
ve výši stanovené vyhláškou č. 484/2000 Sb.
Tato částka je většinou menší než smluvní
odměna, kterou advokát požaduje na základě
příslušné smlouvy o právní pomoci.
Poškozený má také právo:
- žádat mediaci nebo souhlasit s ní. Pracovníci středisek Probační a mediační služby ČR
vyvíjejí účinnou aktivitu ve zprostředkování
mimosoudního urovnání vzniklého konfliktu mezi pachatelem poškozeným v důsledku trestného činu. Mediaci provádí příslušná
střediska Probační a mediační služby ČR.
Veškeré písemnosti určené poškozenému se doručují na adresu, kterou
poškozený uvede. Má-li
poškozený zmocněnce,
doručuje se pouze jemu.
To neplatí v případě, že
se poškozenému zasílá
výzva, aby něco osobně
vykonal.
3.12 Co je zajištění nároku poškozeného ?
Vzhledem k tomu, že se obvinění často snaží zbavit majetku a pak, i když soud přizná poškozenému nárok na náhradu škody, dochází ke zmaření či
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ztížení jeho uspokojení, umožňuje trestní řád zajistit nárok poškozeného. Pokud je tedy důvodná obava, že uspokojení nároku poškozeného na náhradu
škody bude mařeno nebo ztěžováno, lze nárok až
do pravděpodobné výše škody zajistit na majetku
obviněného. O tomto zajištění rozhoduje soud na
návrh státního zástupce nebo poškozeného, v přípravném řízení státní zástupce na návrh poškozeného. V přípravném řízení může státní zástupce
nárok zajistit i bez návrhu poškozeného, vyžaduje-li to ochrana jeho zájmů, zejména v nebezpečí z prodlení. Zajištění postihuje veškerý majetek
obviněného, přírůstky a výtěžky, které ze zajištěného majetku plynou, a také majetku, který obviněný
nabude po zajištění. Po dobu trvání zajištění jsou
neúčinné všechny právní úkony obviněného, které
se týkají zajištěného majetku.
3.13 Jaký je způsob náhrady škody ?
Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo
– ušlý zisk. Škoda se hradí v penězích, ale požádá-li
o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se
škoda uvedením do předešlého stavu. Poškozený,
který uplatnil nárok na náhradu škody, má právo,
aby mu soud doručil opis rozsudku a to i v případě, že byl přítomen při jeho vyhlášení. Pravomocný
rozsudek, kterým byl poškozenému přiznán nárok
na náhradu škody, má povahu exekučního titulu
podle předpisů občanského práva.
3.14 Můžete se jako poškozený odvolat
proti rozsudku ?
Poškozený, který se připojil s nárokem na náhradu
škody, může podat odvolání v neprospěch obžalovaného jen proti výroku o povinnosti k náhradě
škody. Odvolání je třeba podat do 8 dnů ode dne
doručení opisu rozsudku u soudu, který rozsudek vyhlásil. Pokud poškozený svého práva podat
odvolání z různých důvodů nevyužije, může podat
odvolání v jeho prospěch státní zástupce. Odvolá18

ní, které podá jen poškozený, nebrání tomu, aby
ostatní části rozsudku nabyly právní moci a byly
vykonány.
V případě, kdy soud
rozhoduje trestním
příkazem, poškozený
není osobou, která
by proti němu mohla
podat odpor.
Poškozený nemá právo podávat mimořádné opravné prostředky.
3.15 Co dělat, když vás soud odkáže
s náhradou škody na civilní soud?
V takovém případě je třeba podat žalobu na náhradu
škody k okresnímu soudu příslušnému podle místa
bydliště pachatele. Náležitosti žaloby jsou uvedeny
v občanském soudním řádu v §79. Je také třeba
zaplatit soudní poplatek v kolcích nebo na účet soudu a to: do 15 000 Kč je soudní poplatek 600 Kč,
nad 15 000 Kč 4 % z žalované částky. V případě
žalování nároku ze škody na zdraví je žalobce od
soudního poplatku osvobozen. Žalobce může být
od povinnosti zaplatit soudní poplatek osvobozen
– v takovém případě musí o osvobození požádat
a musí doložit, že jeho majetkové poměry takové
osvobození odůvodňují.
3.16 Jaký je rozdíl mezi přestupkem
a trestným činem ?
Přestupek je, stejně jako trestný čin, formou protiprávního jednání pachatele, za jehož spáchání hrozí pachateli určitá sankce. Oproti trestnému činu je
nebezpečnost přestupku pro společnost nižší intenzity. Přestupek je takové zaviněné jednání, které
je za přestupek přímo označeno v přestupkovém
zákoně (zák. č. 200/1990 Sb.) nebo v jiném zákoně
(např. stavební zákon, celní zákon, silniční zákon).
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3.17 Kdo přestupky projednává ?
Přestupky podle přestupkového zákona projednávají:
- orgány Policie ČR
- příslušné obecní úřady (v Praze jsou to úřady městských částí), které za tímto účelem
mohou zřizovat přestupkové komise
- jiné správní orgány (např. úřady práce, stavební úřady, finanční úřady apod.)
3.18 Komu máte přestupek oznámit ?
Učinit oznámení o přestupku lze u všech výše uvedených orgánů. Pokud oznámíte přestupek u orgánu, který není příslušný k jeho projednání, nic se
neděje – tento orgán má ze zákona povinnost takový přestupek postoupit příslušnému orgánu.
3.19 Jakou sankci lze za přestupek uložit ?
Za přestupek lze dle přestupkového zákona uložit
tyto sankce:
- napomenutí
- pokutu
- zákaz činnosti
- propadnutí věci
Sankce může být uložena samostatně nebo s jinou
sankcí. Výjimku tvoří napomenutí, které nelze
uložit spolu s pokutou. Má-li správní orgán za to,
že k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku, může od uložení sankce upustit.
Dle našeho přestupkového práva nelze uložit sankci spojenou se zásahem do osobní svobody a to
ani jako náhradní trest v případě nevymožitelnosti
pokuty.
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3.20 Co když přestupek na Vás spáchá
osoba Vám blízká ?
Některé přestupky, které spáchá osoba Vám blízká,
se projednávají jen na návrh postižené osoby – tedy
Vás. Jde např. o některé přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. V takovém případě musíte podat návrh na zahájení řízení
do 3 měsíců u obecního úřadu v místě Vašeho bydliště. Lhůta běží ode dne kdy k přestupku došlo nebo
kdy jste se dozvěděli, že policejní orgán postoupil
Vaše oznámení obci.
3.21 Je přestupkové řízení zpoplatněno ?
Řízení o přestupku je u nás zpoplatněno paušální
částkou 1000 Kč. Platí ji ten, kdo je uznán vinným
z přestupku. Pokud není vina obviněnému prokázána, hradí poplatek navrhovatel.
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4 Důležité adresy a kontakty
Poradenská centra pro pomoc obětem násilí
a trestných činů – www.pomocobetem.cz
Zahradní 46, 280 02 Kolín
tel.: 775 561 845
e-mail: kaucka@pomocobetem.cz,
info@pomocobetem.cz
Mládežnická 984 (Dům dětí a mládeže)
277 11 Neratovice
tel.: 775 561 845, 775 561 846
e-mail: info@pomocobetem.cz
Mariánské náměstí 1936 (budova městského úřadu)
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
tel.: 775 561 845, 775 561 846
e-mail: info@pomocobetem.cz
Dukelská 348, 289 23 Milovice
tel.: 775 561 846
e-mail: bruxova@pomocobetem.cz,
info@pomocobetem.cz
Intervenční centra ve Středočeském kraji
Zahradní 46, 280 02 Kolín
tel.: 775 561 845
e-mail: kaucka@pomocobetem.cz,
info@pomocobetem.cz
web: www.pomocobetem.cz
kontaktní osoba: Gabriela Kaucká, DiS.
Dukelská 348, 289 23 Milovice
tel.: 775 561 846
e-mail: bruxova@pomocobetem.cz,
info@pomocobetem.cz
web: www.pomocobetem.cz
kontaktní osoba: Martina Brüxová, DiS.
detašované pracoviště IC Milovice:
Mariánské náměstí 1936 (budova městského úřadu),
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
tel.: 775 561 845, 775 561 846
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e-mail: kaucka@pomocobetem,
bruxova@pomocobetem.cz,
info@pomocobetem.cz
kontaktní osoba: Gabriela Kaucká, DiS.
nebo Martina Brüxová, DiS.
Žižkovo náměstí 169/I, 269 01 Rakovník
tel.: 313 502 588, 605 765 883
fax: 313 502 813
e-mail: ic.stredocesky@seznam.cz
web: www.ic-rakovnik.cz
Azylové domy pro matky s dětmi
(Středočeský kraj)
Azylový dům Kladno
Josefa Hory 1971, Kladno
tel: 321 247 016
e-mail: azylovydumkladno@seznam.cz
Azylový dům svaté rodiny
Primáře Kareše 432, Sedlčany
tel: 318 820 364, 608 919 915
e-mail: sedlčany_reditel@charita-adopce.cz
kontaktní osoba: Mgr. Hana Kosinová
Azylový dům sv. Gerarda
Na Prádle 192, 250 01 Brandýs n/L – Stará Boleslav
telefon/fax do AD: 326 907 824
telefon do poradny: 739 927 867
telefon na osobní asistenci: 732 340 688
e-mail: brandys@charita-adopce.cz,
poradna.brandys@charita-adopce.cz
Azylové domy pro osoby v tísni
(Středočeský kraj)
AD Svaté Ludmily
- Centrum pro podporu sociálně slabých rodin :
Farní charita Starý Knín
Mokrovraty 139, 262 03 Nový Knín
tel: +420 318 593 381
Mobil: +420 724 236 152
e-mail: fch-stary-knin@volny.cz
web: www.charita.novyknin.ne
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Azylový dům Mělník
Na Malém Spořilově 819/4, 276 01 Mělník 1
tel. 315 635 334
email: j.slajs@melnik.cz
kontaktní osoba: Jakub Šlajs DiS.
Azylový dům sv. Jakuba pro muže bez přístřeší
Roháče z Dubé 131, 266 01 Beroun – Zavadilka
tel./fax: 311 621 783, 724 616 051, 724 219 038
e-mail: jindrich.fchberoun@seznam.cz
kontaktní osoba: Jindřich Študák
Český červený kříž
- oblastní spolek Beroun Azylový dům Berounka
Komunitní centrum
Bezručova 928, 266 01 Beroun – Město
telefon: 311 611 725, 311 611 724, 311 510 653
fax: 311 611 725
e-mail: cckberoun@o2active.cz
kontaktní osoba: Jana Kučerová
Další kontakty na azylové domy najdete na
internetových stránkách www.azylovedomy.
cz a také na našich stránkách www.pomocobetem.cz.
Nestátní neziskové organizace:
KOORDONA – dobrovolné účelové seskupení
organizací, které se zabývají přímou i nepřímou
pomocí ženám – obětem domácího násilí.
web: www.koordona.cz
Povídej, o.s.
Centrum krizové intervence
(telefonická krizová pomoc a poradna
v situaci akutní psychické nouze)
Česká 235, Kutná Hora
tel: 327 511 111
e-mail: linkaduvery@kh.cz
web: www.linkaduvery.kh.cz
kontaktní osoba: Marcela Pospíšilová
Život 90 Zruč nad Sázavou, o.s.
(tísňová péče o seniory
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a zdravotně postižené občany)
Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou
tel: 327 534 159, 602 235 375
e-mail: zivot90@mybox.cz
web: www.zivot90-zrucns.cz
kontaktní osoba: Zdeněk Jelínek
Střep, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny
Středisko pomoci dětem a rodinám Beroun
Bezručova 928, 266 01 Beroun
tel: 311 611 551, 602 570 302, 724 282 215
fax: 311 611 551
e-mail: strep.be@tiscali.cz
web: www.strep.cz
kontaktní osoby: Mgr. Marta Konvičková, Pavla
Doubková, Dis., Mgr. Kateřina Mašatová
Důležitá čísla
Policie: 158
Městská policie: 156
Záchranná služba: 155
Hasiči: 150
Univerzální linka tísňového volání v zemích EU: 112
Linka bezpečí: 800 155 555
Centrum krizové intervence: 284 066 110
Linka vzkaz domů (pro děti na útěku): 800 111 113,
724 727 777
Rodičovská linka: 283 852 222
Linka právní poradny pro ženy: 224 910 744
SOS obětem domácího násilí: 541 247 233
Linka SOS, prevence obchodu s lidmi,
LA STRADA: 222 717 171
Senior linka (bezplatná nonstop krizová linka):
800 157 157
Internetové linky pomoci
Linka důvěry pro děti a mládež:
http://www.help-psych.cz/ld/deti.html
Linka důvěry pro celou populaci:
http://www.help-psych.cz/ld/vse.html
Růžová linka pro děti a mladé lidi
ve stavu akutní krize:
http://www.ruzovalinka-praha.cz/kontakt. html
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Další kontakty naleznete
na našich webových stránkách
www.pomocobetem.cz
V telefonním seznamu Vašeho bydliště
dále naleznete kontakty na:
•
•
•
•
•
•

městské úřady
okresní správu sociálního zabezpečení
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
probační a mediační službu
státní zastupitelství
soudy

5 Vzory smluv a podání
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Plná moc
Trestní oznámení
Žádost o osvobození od soudních poplatků
Návrh na vydání předběžného opatření
Žaloba o náhradu škody
Návrh na rozvod manželství
Návrh na stanovení výživného

Veškeré osobní údaje a data obsažená ve vzorem
smluv a podání jsou smyšlená, jakákoliv podobnost
s lidmi, které znáte, je náhodná.
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5.1 Plná moc (všeobecná)
Zmocňuji tímto Martinu Pražákovou, nar. 25.8.1980,
bytem Milovice, Nádražní 1022/6 , aby mě v plném
rozsahu bez jakéhokoli omezení zastupovala a činila
za mě mým jménem všechny právní úkony kromě
těch, které ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.
V Milovicích dne 25.3. 2008
Petr Zakopl
nar. 28.2.1954
Oranžová 659
Milovice
5.2 Trestní oznámení
František Valoušek, Hlavní 28, Sadská
Policie České republiky ČR,
obvodní oddělení (okresní ředitelství), adresa
(případně: Okresní státní zastupitelství, adresa)
Věc: Trestní oznámení na Tomáše Zubalova

Domnívám se, že došlo k protiprávnímu jednání,
kterého se dopustil manžel mé dcery Tomáš Zubalov, nar. 28.9.1975, bytem Nymburk, Krausova
1789, tím, že dne 11. března 2008 ve 23.00 hodin
večer způsobil následující:
Moji dceru Janu Zubalovou, nar. 14.7.1979 dne
11. března 2008 večer bezdůvodně fyzicky napadl.
Nejprve ji dal několik facek, po té co se dcera začala bránit, tak se jeho agresivní chování začalo více
stupňovat. Chytil ji pak za vlasy a táhl ji z kuchyně
do obývacího pokoje, kde s ní praštil na pohovku
a začal do ní bušit pěstmi v oblasti hrudníku a bři27

cha. Dcera se snažila jeho atakům bránit a také
hodně křičela. Její křik vzbudil jejich 5ti letého syna,
který spal v tu dobu ve vedlejším pokoji, a který
přišel do obývacího pokoje podívat se na maminku
proč křičí a uviděl otce jak ji bije. Vnuk začal plakat
a chtěl maminku bránit, ale otec ho odstrčil a můj
vnuk spadl na zem a uhodil se do hlavy o křeslo,
které bylo za ním. Po té začal hystericky plakat,
jeho pláč vyděsil otce, který přestal s napadáním
mé dcery a začal se zajímat o zdravotní stav dítěte
a omlouvat se mu. Když zjistil, že se nic vážného
synovi nestalo, tak odešel z domu a vrátil se až za
dva dny. Kdy se začal dceři velice za své chování
omlouvat. Má dcera i vnuk byli po napadení ošetřeni v místní nemocnici. Vnuk byl naštěstí v pořádku, jen utrpěl velký šok. Dcera měla podezření na
otřes mozku a pohmožděná tři žebra. Její zdravotní
stav není stále uspokojivý a je nadále v pracovní
neschopnosti. Toto vše vím z vyprávění mé dcery.
Jako důkaz přikládám lékařskou zprávu o ošetření
mé dcery i vnuka v nemocnici.
Můžete mě kontaktovat na telefonu: 603 052 147.
Telefon na mou dceru je: 724 569 877.
Zároveň tímto žádám,
aby mě policejní orgán do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměl o učiněných opatřeních.
V Sadské
dne 26. března 2008
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...........................
František Valoušek

5.3 Žádost o osvobození od soudních
poplatků
Okresní (obvodní) soud, adresa
V Nymburce dne 10.4.2008
Žalobkyně: Aneta Kolbabová
bytem Lysá nad Labem
Průjezdní 289
Žalovaný: Karel Kolbaba
bytem Lysá nad Labem
Průjezdní 289
Věc: Žádost žalobkyně o osvobození od
povinnosti hradit soudní poplatek
– žaloba na vypořádání společného
jmění manželů
Vzhledem ke svým majetkovým a výdělkovým
poměrům si dovoluji požádat soud o osvobození od soudních poplatků. Svoji žádost odůvodňuji
následovně. 12. března 2008 jsme byli s manželem
u Okresního soudu v Nymburce rozvedeni. Nejnutnější movitý majetek jsem si odstěhovala od
manžela již v době, kdy jsem se od něho stěhovala
a to na podzim roku 2007. Nyní splácím 8.000,Kč měsíčně – úvěry, které jsme si vzali společně
s manželem za trvání manželství. Nájemné i se
službami platím 5. 000,- Kč. V péči mám 2 nezletilé
děti. Jsem vedena na úřadu práce a pobírám dávku
v hmotné nouzi ve výši 2.900 Kč.
Žádný nemovitý majetek nevlastním.
.........................
Aneta Kolbabová
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5.4 Návrh na vydání předběžného opatření
okresnímu (obvodnímu) soudu, adresa
Žalobkyně: Terezie Haliková
bytem Dvory
Dvory č. p. 1258
Žalovaný: Stanislav Lipanský
bytem Nymburk
Jakubská 1597/34
Věc: Návrh na vydání předběžného opatření
I.
Účastníci jsou rodiče nezl. Daniela Lipanského, nar.
18.5.1996. Společně s návrhem na vydání předběžného opatření je podáván návrh rodiče na změnu
úpravy výchovy nezletilého dítěte.
II.
Žalobkyně se synem udržuje pravidelný kontakt. Od
srpna 2007, kdy si syna vyzvedává z bydliště jeho
otce je často velice cítit kouřem, je zanedbaná péče
a hygiena o něho. Nezl. je také často nachlazen
a mívá nepříjemný kašel. Nezl. měl také několikrát
mnoho modřin na nohách a jiných částech těla.
Dne 21.1.2008 jsem se dozvěděla od nynější
manželky pana Lipanského, která s ním již delší době nežije a zvažuje podat návrh na rozvod,
že našeho syna několikrát fyzicky napadl, tloukl a vyvíjel psychický nátlak. Domnívám se tedy,
že syn nežije ve vyhovujících podmínkách a mám
o něho velký strach.
III.
Vzhledem k tomu, že je třeba prozatímně upravit
poměry účastníků, navrhuji, aby soud vydal usnesení, kterým nařídí toto
př edbě žné opatř ení:
Nezl. Daniel Lipanský, nar. 18.5.1996 se svěřuje
do výchovy matky.
Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého
30

4.000,- Kč, splatnou k rukám matky vždy do 5. dne
v měsíci předem, počínaje dnem právní moci rozsudku.
Tím se mění úprava výchovy a výživy provedená rozsudkem Okresního soudu v Nymburce
ze dne 10.4.2006, č. j. P 286/2004-60.
V Nymburce dne 23.1.2008

........................
Terezie Haliková

5.5 Žaloba o náhradu škody způsobené
fyzickou osobou porušením právní
povinnosti
okresnímu (obvodnímu) soudu, adresa
Žalobkyně: Natálie Kroužilová, nar. 20. 2. 1965
bytem Milovice, U Kolejí 47
Žalovaný: Daniel Mužíček, nar. 19. 6. 1976,
bytem Nymburk, U Mostu 29,
t. č. ve výkonu trestu ve věznici Jiřice
o 8.000,– Kč s příslušenstvím
Přílohy: – kopie kupní smlouvy
– kopie příjmového dokladu
I.
Žalovaný se mnou dne 8. ledna 2007 sepsal kupní smlouvu na nákup speciální titanového nádobí.
Ve smlouvě bylo sepsáno, že si od žalovaného odkoupím
jednu pánev, jeden hrnek 2l společně s poklicí a jeden
hrnek 5l společně s poklicí. Celková částka zboží byla ve
výši 12.500,- Kč. Žalovaný si od mě vzal zálohu ve výši
8.000,- Kč, na což mi vystavil příjmový doklad, s tím,
že mi zboží bude do jednoho měsíce doručeno a po
doručení doplatím zbylou částku z celkové ceny zboží.
Do dnešního dne jsem zboží od žalovaného neobdržela
a ani se mi nepodařilo získat zpět zaplacenou zálohu za
zboží.
Pro uvedené jednání a další trestnou činnost byl žalovaný odsouzen rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8
ze dne 4.2.2008, č. j. 8T 389/2006–154, který nabyl právní
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moci dnem 25.2.2008.
Žalovaný mi způsobil škodu ve výši 8000,– Kč a to tím,
že mi nedodal zboží za které si částku ode mě převzal.
S nárokem na náhradu škody jsem se dne 25. listopadu
2007 v přítomnosti žalovaného připojila k trestnímu řízení, byla jsem však citovaným trestním rozsudkem odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních.
Důkaz: výslech účastníků
spis Obvodního soudu pro Prahu 8,
č. j. 8T 389/2006-154
kopie kupní smlouvy
kopie příjmového dokladu
II.
Žalovaný mi tedy porušením právní povinnosti, pro které
byl trestně odsouzen, způsobil škodu. Je proto povinen ji
uhradit, což do dnešního dne přes mé opětovné žádosti
neučinil.
Důkaz: jako shora
III.
S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto
rozsudku:
Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 8000,– Kč s úroky z prodlení od 27.11.2007
ve
výši
odpovídající
ročně
procentní
výši repo sazby stanovené k tomuto datu Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních
bodů a vždy takto stanovené znova k prvnímu dni
každého dalšího kalendářního pololetí do zaplacení,
a nahradit mu náklady řízení, vše do 3 dnů od právní moci rozsudku.
V Milovicích dne 18. března 2008
……………………….
Natálie Kroužilová
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5.6 Návrh na rozvod manželství
okresnímu (obvodnímu) soudu, adresa
Žalobkyně: Aneta Kolbabová
bytem Lysá nad Labem, Průjezdní 289
Žalovaný: Karel Kolbaba
bytem Lysá nad Labem, Průjezdní 289
návrh na rozvod manželství
I.
Naše manželství bylo uzavřeno dne 10.4. 2000 před
Městským úřadem v Lysé nad Labem. Oba jsme
občané České republiky. U žalobkyně jde o manželství první, u žalovaného o manželství druhé, předchozí bylo rozvedeno. Z manželství se narodil dne
15.4.2001 syn Karel a 6.7.2003 dcera Petra. Poslední společné bydliště je na shora uvedené adrese.
Důkaz: oddací list
výslech účastníků
II.
Se žalovaným jsme se znali již od dětství. Náš přátelský vztah se během doby změnil v důvěrnou známost, která trvala asi dva roky, než jsme uzavřeli
sňatek. Přestěhovala jsem se k žalovanému do jeho
rodinného domku. Z našeho manželství se narodily
dvě děti – syn Karel a dcera Petra. Naše soužití ze
začátku probíhalo vcelku normálně bez jakýchkoliv
problémů a hádek. V roce 2004 manželství přestalo
být spokojené, jelikož žalovaný začal přicházet domů
stále častěji v podnapilém stavu. Pod vlivem alkoholu
bylo jeho jednání agresivní. Nejdříve mě bezdůvodně
slovně napadal, později mě napadal i fyzicky. V noci
vytáhl děti z postýlek, cloumal s nimi, křičel na ně a to
se několikrát opakovalo. Děti plakaly a někdy se strachy počůraly. V létě roku 2005 jsem poprvé musela po
jeho fyzickém napadení vyhledat lékařské ošetření na
chirurgické ambulanci. 25. 3. 2006 mě manžel opět
fyzicky napadl. K incidentu byla mou osobou přivolána policie. Záznam o lékařském ošetření mého zra33

nění je v nemocnici. Během podzimu 2007 proběhla
další tři napadení ze strany mého manžela a musela
jsem opět po fyzických napadeních vyhledat lékařské
ošetření. Po posledním fyzickém napadení, které se
stalo 28. listopadu 2007, jsem byla hospitalizována na
chirurgii v nemocnici s otřesem mozku a pohmožděninami na celém těle. Od těchto incidentů obě děti
začaly trpět nočním pomočováním a také nočními
děsy. V současné době jsem vyhledala pomoc dětského psychologa.
V současné době žiji s dětmi v bytě u mých rodičů.
Toto bydlení je ale provizorní, protože byt je velice
malý (2+1), ale děti i já se tu cítíme bezpečně a klidně a je nám dobře.
Důkaz: výslech účastníků
kopie lékařských zpráv o ošetření
po fyzických napadeních
posudek dětského psychologa
PhDr. Jiřího Malého
III.
Naše manželství je hluboce a trvale rozvrácené a nelze očekávat obnovení manželského soužití. Bojím se už
nejen o život svůj, ale také o životy našich dětí. Současný stav našeho manželství neprospívá mně ani dětem.
IV.
Navrhuji proto, aby soud vydal tento
rozsudek:
Manželství žalobkyně Anety Kolbabové, roz. Škárové a žalovaného Karla Kolbaby, uzavřené dne
10.4.2000 před Městským úřadem v Lysé nad
Labem, se rozvádí.
V Lysé nad Labem dne 17.12. 2007
……………………...
Aneta Kolbabová

34

35

5.7 Návrh na úpravu práv a povinností
rodičů k nezletilým dětem
okresnímu (obvodnímu) soudu, adresa
Matka: Aneta Kolbabová, nar…,
bytem Lysá nad Labem, Průjezdní 289
Otec: Karel Kolbaba, nar…,
bytem Lysá nad Labem, Průjezdní 289
Věc: Návrh matky na úpravu výchovy
a výživy nezl. Markéty Kolbabové, nar.
20.12.2002
I.
V r. 2002 jsem uzavřela manželství s Karlem Kolbabou. Dne 20.12.2002 se nám narodila dcera Markéta. Naše manželství dosud trvá, avšak nežijeme
spolu. O výživném na dceru nebylo dosud soudem
rozhodováno.
Důkaz: oddací list rodičů
rodný list dítěte
II.
Přestali jsme společně hospodařit v červnu 2007,
kdy již po několikátém fyzickém napadení ze strany
manžela, jsem začala s dcerou žít jen ve dvou místnostech domu, ve které jsme společně s manželem
bydleli. Každý jsme se starali o stravování a své
potřeby sami. Já se také starám o naši dceru a veškeré náklady s tím spojené hradím ze svého příjmu.
Manžel mi předává pouze přídavek na dítě a platí
provoz a obědy v mateřské školce. Měsíční příjem
manžela je kolem 20 000,- Kč. Žádný z nás nemá
jinou vyživovací povinnost.
Důkaz: výslech rodičů
zpráva o výdělku otce
zpráva o mém výdělku
III.
S manželem společně nežijeme a o úpravě výchovy
a výživy dceři jsme se nedohodli. Protože manželův
příspěvek na zajištění výživy dcery je zcela nedo36

statečný, navrhuji, aby soud vydal tento
rozsudek:
Nezl. Markéta Kolbabová, nar. 20.12.2002, se svěřuje do výchovy matky. Otec je povinen platit na
výživu nezletilé částku 4000 Kč měsíčně, splatnou
k rukám matky vždy do 10. dne v měsíci předem,
počínaje dnem 15.12.2007
V Lysé nad Labem 5.12.2007
……………………...
Aneta Kolbabová
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