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OÚ Krumvíř  
 
 
NP - VLOUPÁNÍ DO OA KRÁDEŽ PENĚŽENKY KRUMVÍŘ 
K č. j. KRPB-147525/TČ-2021-060412-ZM 
 
Zdejší součást OO PČR Hustopeče provádí šetření, ve věci:  
- krádež dle § 205/1a)b) tr. zákoníku kdy:  
  
   NP dne 16.8.2021 v době od 12:00 hodin do 12:20 hodin, v obci Krumvíř, před RD čp. 280, 
doposud nezjištěným způsobem vniknul do uzamčeného OA OPEL MOVANO RZ: 8P55654, ze 
kterého následně, z přihrádky středového panelu, odcizil pánskou peněženku černé barvy 
v současné hodnotě 500,- Kč, s finanční hotovostí 15.000,- Kč (v bankovkách a mincích různé 
nominální hodnoty), OP a ŘP na jméno Milan Spišák, průkaz pojištěnce 211 ZPMV, 3 x PK ČSOB, 
1 x PK Fio Banka, všechny na jméno Milan Spišák a různé platební doklady od tankování a nákup 
materiálu, čímž NP způsobil poškozenému Milanu Spišákovi celkovou škodu odcizením ve výši 
15.500,- Kč, škoda poškozením nebyla způsobena. 
    
   V souladu s ust. § 8a/1 tr. řádu o poskytování informací o tr. řízení žádáme o zveřejnění 
uvedeného skutku v místních sdělovacích prostředcích, zejména prostřednictvím kabelové televize 
nebo vyvěšením na úřední desce s tím, že občany žádáme o spolupráci při pátrání po neznámém 
pachateli tohoto činu a  v případě zjištění  konkrétních  poznatků nechť tyto předají osobně na 
PČR OO Hustopeče nebo telefonicky na tel. č. 974632741 nebo na lince 158, popř. je mohou 
vhodit do schránek důvěry, umístěných u vchodů do budovy policie.  
  
     Za spolupráci děkujeme.         
                                                  
 

Poučení: 

Podle § 8b odst. 1 trestního řádu osoby, kterým byly orgánem činným v trestním řízení poskytnuty informace umožňující 
zjištění totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka, pro účely trestního 
řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále 
poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům. 

Podle § 8b odst. 2 trestního řádu nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli 
způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je osobou mladší 18 let nebo vůči 
němuž byl spáchán trestný čin vraždy (§ 140 trestního zákoníku), zabití (§ 141 trestního zákoníku), některý z trestných 
činů, kterým byla způsobena těžká újma na zdraví, trestný čin ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 trestního zákoníku), 
některý z trestných činů proti těhotenství ženy (§ 159 až 162 trestního zákoníku), trestný čin obchodování s lidmi (§ 168 
trestního zákoníku), některý z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (§ 185 až 193 trestního zákoníku), 
trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), týrání svěřené osoby (§ 198 trestního 
zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), únosu dítěte a osoby stižené duševní 
poruchou (§ 200 trestního zákoníku) nebo nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku). 

Podle § 8c trestního řádu nikdo nesmí bez souhlasu osoby, které se takové informace týkají, zveřejnit informace 
o nařízení či provedení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podle § 88 trestního řádu nebo informace 
z něj získané, údaje o telekomunikačním provozu zjištěné na základě příkazu podle § 88a trestního řádu, nebo 
informace získané sledováním osob a věcí podle § 158d odst. 2 a 3 trestního řádu, umožňují-li zjištění totožnosti této 
osoby a nebyly-li použity jako důkaz v řízení před soudem. 
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Podle § 8d odst. 1 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c trestního řádu, lze 
v nezbytném rozsahu zveřejnit pro účely pátrání po osobách, pro dosažení účelu trestního řízení, nebo umožňuje-li to 
tento zákon. Uvedené informace lze také zveřejnit, odůvodňuje-li to veřejný zájem, pokud převažuje nad právem na 
ochranu soukromí dotčené osoby; přitom je třeba zvlášť dbát na ochranu zájmů osoby mladší 18 let. 

Podle § 8d odst. 2 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až § 8c, lze zveřejnit, 
pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, udělila ke zveřejnění informace výslovný souhlas. Zemřela-li nebo byla-li tato 
osoba prohlášena za mrtvou, souhlas se zveřejněním informací je oprávněn udělit její manžel, partner nebo její děti, 
a není-li jich, její rodiče; v případě osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou svéprávností její zákonný zástupce nebo 
opatrovník. Souhlas se zveřejněním informací nemůže udělit osoba, která je pachatelem trestného činu spáchaného vůči 
osobě, jež zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou. 

Podle § 8d odst. 3 trestního řádu informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a až 8c trestního řádu lze 
také zveřejnit, pokud osoba, jíž se zákaz zveřejnění týká, zemřela, nebo byla prohlášena za mrtvou a není-li žádné 
osoby oprávněné udělit souhlas se zveřejněním podle odst. 2. 

Porušení této povinnosti může být postiženo v případě fyzické osoby, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby 
podle § 61 zákona číslo 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pokutou až do výše 1 000 000,- Kč, v případě 
spáchání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 
způsobem lze uložit pokutu do 5 000 000,- Kč, případně posouzeno i jako trestný čin. Neoprávněné nakládání 
s osobními údaji podle § 180 trestního zákoníku. 

Každý je povinen zachovávat mlčenlivost o všem, co se dozvěděl v souvislosti se součinností požadovanou podle § 8 
odst. 1 až 3 trestního řádu; této povinností mlčenlivosti není vázán pro účely řízení před soudem nebo jiným orgánem, 
a to v rozsahu nezbytném pro ochranu jeho práv nebo pro výkon jeho povinností. Porušení této povinnosti může být 
postiženo v případě fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby, která poskytuje součinnost orgánům činným 
v trestním řízení, podle § 5a zákona č. 251 /2016 Sb., o některých přestupcích, pokutou až do výše 500.000 Kč. 

 
 
   

nprap. Zdeněk Mikulica  npor. Mgr. Jiří Otáhal 
vrchní inspektor  vedoucí oddělení 
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