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Městský úřad v Kobylí 
Augusty Šebestové 459 
691 10 Kobylí 
 
Obecní úřad v Němčičkách 
Němčičky 221 
691 07 Němčičky 

 

 
 
Žádost o zveřejnění pátrací rozhlasové/TV relace - obec Kobylí 
 
 
 
 Zdejší součástí Policie ČR, je v současné době prověřován protiprávní skutek majetkového 
charakteru, jehož se mohla dopustit osoba Neznámého pachatele (popř. skupina pachatelů) 
tím, že v době od 15:00 hod., dne 02.06.2021 do 05:50 hod., dne 03.06.2021 (s vysokou mírou 
pravděpodobnosti však v době okolo 03. hodiny ranní, dne 03.06.2021 v k.ú. obce Kobylí, trati tzv. 
Nové Ochozy, parc. číslo 3108 na volně přístupném místě u lesní obslužné komunikace za pomocí 
přesně nezjištěného nákladního vozidla s hydraulickou rukou naložil a následně odcizil 50 
krychlových metrů složeného lesního dřeva (kmeny z dubové kulatiny o průměru od 20 - 30 cm, 
délce 400 cm - 3D výřezy) v hodnotě 210.000,- Kč, ku škodě společnosti Lesy ČR, s.p. a dále při 
odjezdu z místa činu v k.ú. obce Němčičky, na trati Bočky, parc. číslo: 4747 řidič tohoto nákladního 
vozidla při dopravní nehodě neúmyslně poškodil (strhl) projíždějícím nákladním vozidlem 
u obslužné komunikace 20 bm drátěného oplocení vinice firmy Ing. Jan Stávek, Ph.D., 
IČ: 69740925, se sídlem Němčičky č. p. 176, 691 07 Němčičky s následnou škodou 6.500, Kč, 
čímž způsobil poškozené společnosti Lesy ČR, s.p. IČO: 42196451, se sídlem Přemyslova 
č. p. 1106, 500 08 Hradec Králové, Závod Židlochovice, Tyršova č. 1. 667 01 Židlochovice 
předběžně škodu ve výši 210.000,- Kč.  
  
 V důsledku výše uvedeného tedy Policie ČR, OOP Hustopeče 
  

Ž Á D Á 
  
 občany o součinnost, ve formě spolupátrání po osobě Neznámého pachatele či podezřelém 
nákladním vozidle, odpovídajícímu uvedenému popisu, pohybujícího se v inkriminované době v 
dané lokalitě. S případnými upotřebitelnými poznatky se občané mohou obrátit osobně na Obvodní 
oddělení PČR v Hustopečích (ul. Husova č. p. 7, Hustopeče), telefonicky (i anonymně) na tel. č. 
974 632 741, prostřednictvím e-mailové schránky bv.oop.hustopece.sekret@pcr.cz, či rovněž na 
tísňovou linku 158. 
  
 Rovněž lze využít "Schránku důvěry", jež je umístěna na objektu OOP Hustopeče (při 
vchodových dveřích). 
  
 Za spolupráci předem děkuji. 
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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. 

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. 

 
 
   
Zpracoval: 
prap. Ing. Jaroslav Medera 

  

  npor. Mgr. Jiří Otáhal 
  vedoucí oddělení 
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