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Výzva 
k podání vysvětlení podle § 158 odst. 7 trestního řádu  

Tomáš PECINA, nar. 21.04.1966/1724 v TRUTNOV, trvale bytem VODIČKOVA 681/18, 110 00 PRAHA 1 
NOVÉ MĚSTO 

Dostavte se dne 20.07.2012 v 09:00 hodin 

(kam): Policie ČR, Služba kriminální policie a vyšetřování, Odbor obecné kriminality - 1. oddělení, 
Sokolská 1885/12, 120 00 Praha 2 

k podání vysvětlení podle § 158 odst. 6 trestního řádu. S sebou si vezměte občanský (nebo jiný jej 
nahrazující) průkaz a toto předvolání. 

Předmětem podání vysvětlení je: 
okolnosti osobní schůzky mezi Tomáš PECINA, Michal MAZEL a dalšími osobami, ke které došlo dne 10.11.2011 
v době od 14:00 - 14:30 hod v sídle advokáta Pavla UHLA na adrese Kořenského 15, Praha 5 

Poučení: 

Podle § 158 odst. 5 tr. řádu máte při podání vysvětlení právo na právní pomoc advokáta. 

Pokud se bez dostatečné omluvy nedostavíte, můžete být podle § 158 odst. 7 trestního řádu předveden(a) a podle § 66 Vám 
může být uložena pořádková pokuta do výše 50 000,- Kč. Kdo se dostaví na výzvu k podání vysvětlení, má podle § 158 
odst. 10 trestního řádu nárok na úhradu výdajů podle zvláštního předpisu upravujícího cestovní náhrady a prokázaného ušlého 
výdělku. Nárok nemá ten, kdo byl vyzván k dostavení se pro své protiprávní jednání. Žádáte-li náhradu jízdného, popřípadě 
nocležného, musíte předložit jízdenku a doklad o zaplacení nocležného. 

V případě použití motorového vozidla Vám bude náhrada proplacena jen na základě předchozího souhlasu policejního orgánu; 
je nutno předložit technický průkaz tohoto vozidla (velký), případně aktuální doklad o nákupu pohonných hmot, jejich ceně a 
oznámit i přesný počet ujetých kilometrů. 

Budete-li uplatňovat nárok na náhradu ušlé mzdy, musíte si předem nechat potvrdit zaměstnavatelem Váš průměrný hodinový 
plat v hrubé částce. Nejste-li v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru, ale jste výdělečně činný, 
přísluší Vám  náhrada ušlé mzdy vypočtená ze základu daně z příjmu fyzických osob. Výše základu daně se prokazuje 
posledním platebním výměrem orgánu vykonávajícího správu daně. Nárok zaniká, neuplatní-li jej předvolaný do tří dnů po svém 
výslechu nebo po tom, co mu bylo sděleno, že k výslechu nedojde.  

Pokud se nebudete moci v stanovený termín dostavit, bezodkladně to oznamte na telefonní číslo 974 852 510. 

 

 npor. Bc. Michal Varaďa 
 komisař 
 

Potvrzení zaměstnavatele 

Potvrzuji, že předvolaný má průměrný hrubý hodinový plat ................. Kč a jeho pracovní doba v den předvolání je od 
............... do ............... hod. (Pokud má zaměstnanec potvrzenu pracovní dobu v délce 8 hod. denně, uveďte rovněž 
zákonnou přestávku v práci - v době od ............... do ............... hod.). Ušlý výdělek bude – nebude *) sražen z jeho mzdy. 
Pojištěn u zdravotní pojišťovny (uveďte číslo a celý název) 
................................................................................................................................................................................................ 
Výplatu zaslat složenkou – na účet zaměstnance (včetně kódu banky) č. ........................................................................ *) 

V ............................................ dne ........................ 
 

Razítko zaměstnavatele: Souhlasím s údaji uvedenými v této tabulce: 

Tomáš PECINA 

podpis podpis předvolaného 

* nehodící se škrtněte     Nepravdivé údaje jsou trestné  

Doručeno dne: 9. 7. 2012
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