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OÚ Němčičky
NP - ZATAJENÍ NÁLEZU HODINEK APPLE WATCH KOUPALIŠTĚ NĚMČIČKY
K č. j. KRPB-153437/TČ-2019-060412-ZM

Zdejší součást OO PČR Hustopeče provádí šetření, ve věci jednání neznámého pachatele, který
dne 6.7.2019 v době od 16:00 do 17:00 hodin, v areálu koupaliště v obci Němčičky, zatajil nález
hodinek zn. Apple watch 3, černé barvy, které zde při koupání ztratil Roman Růžek, čímž mu
způsobil škodu ve výši 6.000,-Kč.
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 ten komu byly orgánem činným v trestním řízení poskytnuty informace o totožnosti
osoby, proti které se vede trestní řízení, (podezřelého, obviněného, obžalovaného, příp. odsouzeného), poškozeného, zúčastněné
osoby nebo svědka, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je
nesmí 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 kuplířství nebo šíření pornografie nebo některý
z trestných činů proti životu a zdraví, svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině a mládeži. Zákaz zveřejnění informací neplatí
z důvodů uvedených v ustanovení § 8b odst. 5 trestního řádu. Porušení této povinnosti může být postiženo v případě fyzické osoby
podle § 44a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 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,
právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě může být za tento správní delikt, podle § 45a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, uložena pokuta 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.
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