Komentář ke vzoru: Trestní oznámení
Aktualizováno k 18. 3. 2019

Pro jakou situaci je vzor vhodný
Trestní oznámení může podat každý, kdo se dozví o spáchaném trestném činu, tedy
nejen případný poškozený.

Jaké části vzoru přizpůsobit
-

-

-

-

Podatel
o Uveďte své jméno, příjmení, datum narození a bydliště.
Adresát
o Písemné trestní oznámení můžete zaslat na kterékoli policejní
oddělení nebo státní zastupitelství.
o Trestní oznámení může být podáno i ústně do protokolu například na
policejní stanici.
Odůvodnění
o V odůvodnění uveďte pokud možno co nejpodrobnější a přehledné
vylíčení skutku, který se stal a dalších okolností s odkazem na přílohy
– relevantní dokumenty.
o Dále můžete uvést, která ustanovení byla podle Vás porušena
konáním či nekonáním osoby.
o Poté by mohlo následovat vylíčení okolností týkajících se možného
zavinění (úmysl nebo nedbalost).
o Můžete také vymezit neoprávněný prospěch nebo škodu, která mohla
být nebo byla způsobena.
o Pokud je pachatel oznamovateli znám, uvede i označení podezřelého.
o Případně je možné označit svědky a další důkazy.
o Podatel má povinnost oznámit pravdivé údaje; za případné
nepravdivé údaje může být trestně odpovědný (křivé obvinění,
pomluva, poškození cizích práv).
Vyrozumění
o Policejní orgán ani státní zastupitelství nemá povinnost Vás
vyrozumět o tom, jak s Vaším oznámením naložil, pokud jej k tomu
nevyzvete.
o Proto doporučujeme do oznámení zařadit výslovnou žádost o
vyrozumění. V takovém případě je orgán povinen Vás informovat do
jednoho měsíce od podání trestního oznámení.
Přílohy
o K trestnímu oznámení můžete přiložit listinné důkazy nebo kopie
důkazů, které Vaše tvrzení podporují

Kde nalézt další informace
Podrobnější informace k trestnímu oznámení najdete v našich manuálech:
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-

https://frankbold.org/poradna/kategorie/korupce-jednani-uredniku/rada/bojproti-korupci-prostredky-trestniho-prava
Dále naleznete informace na následujících odkazech:
- https://www.policie.cz/clanek/postup-pri-podani-trestniho-oznameni.aspx

Na co nezapomenout
-

-

Uveďte své jméno, příjmení, datum narození a místo bydliště, ale
mějte na paměti, že trestní oznámení můžete podat i
anonymně.
V odůvodnění se snažte co nejpřesněji popsat události, ze
kterých usuzujete, že byl spáchán trestný čin
Nezapomeňte na závěr žádat o vyrozumění o učiněných
opatřeních
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Jak pracovat se vzorem?
•
•

•
•

Tento manuál slouží jako doprovodný dokument k vyplnění samotného
vzoru.
Šablona vzoru obsahuje pole, která je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé
varianty obsahu, tam, kde se často nabízí více možností.
o Varianty obsahu – pokud jsou přítomny – jsou vložitelné pomocí
rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
Ke stažení jsou dostupné také další formáty vzory, konkrétně .doc a .odt. Tyto
formáty neobsahují pokročilejší funkce, avšak vzor je stále plně použitelný.
Aktuální verzi tohoto a řady dalších vzorů naleznete pod tímto odkazem:
https://frankbold.org/poradna/pravni-vzory

Pokud budete mít ke vzoru a jeho použití jakékoli dotazy obraťte se na nás přes
kontaktní formulář.
Budeme rovněž rádi, pokud nám zašlete podněty na zlepšení našich vzorů na
e-mailovou adresu servis@frankbold.org
Byl pro vás vzor užitečný? Pomozte nám vytvářet více takových svým finančním
darem prostřednictvím našeho dárcovského formuláře.

