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

JUDr. Klára Alžběta SAMKOVÁ, Ph.D., nar. 23.03.1963/0026 v BRNO, trvale bytem ŠPANĚLSKÁ
742/6, 120 00 PRAHA 2-VINOHRADY, přechodně bytem DTTO, adresa pro doručování: dtto
Dostavte se dne 24.6.2016 v 09:00 hodin
(kam): Policie ČR, detašované pracoviště, Praha 7, Františka Křížka 24, IDDS: rkiai5y
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:
podezření ze spáchání přečinu Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355
odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, přečin Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo
k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1 tr. zákoníku, jež mohly být spáchány dne
18.5.2016 v PSP ČR v souvislosti s projevem na téma "Máme se bát islámu?" projevem podezřelé
JUDr. Klára Alžběta SAMKOVÁ, Ph.D.
Poučení:
Je Vaší zákonnou povinností dostavit se na výzvu k podání vysvětlení (§ 158/7 tr .řádu).
Nedostavíte-li se b ez dostatečné omluvy, může b ýt nařízeno Vaše předvedení neb o Vám může b ýt uložena
pořádková pokuta do 50.000,- Kč; příslušník ozb rojených sil neb o ozb rojeného sb oru v činné služb ě může b ýt
přenechán ke kázeňskému potrestání (§ 66 tr. řádu).
Podle § 158 odst. 5 tr. řádu máte při podání vysvětlení právo na právní pomoc advokáta.
Jste-li zaměstnán(a), oznamte zaměstnavateli, že jste předvolán(a) a požádejte, ab y Vám b yla umožněna
změna pracovní dob y, ab yste mohl(a) povinnost podat vysvětlení splnit mimo pracovní dob u, dovolují-li to
provozní poměry. Pokud nelze tuto povinnost splnit mimo pracovní dob u, zaměstnavatel Vám poskytne pracovní
volno v nezb ytně nutném rozsahu. Náhrada mzdy neb o platu od zaměstnavatele Vám v tomto případě nepřísluší,
není-li dohodnuto jinak.
Přineste s seb ou toto předvolání a svůj ob čanský průkaz neb o jiný doklad totožnosti a průkazku zdravotní
pojišťovny. Budete-li žádat náhradu nutných výdajů (vč. náhrady prokázaného ušlého výdělku), spojených s
Vaším dostavením, zařiďte se podle poučení na druhé straně předvolání.
V případě, že jste osob ou s omezenou schopností pohybu, orientace či komunikace, dovolujeme si Vás požádat o
sdělení této skutečnosti (např. telefonicky, e-mailem, datovou schránkou, atd.) ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení
tohoto předvolání. Důvodem námi požadovaného sdělení je zajištění vyššího komfortu zdravotně
handicapovaným osob ám.
Podle § 51a odst. 1 tr. řádu jste-li poškozeným, který je
a) zvlášť zranitelnou ob ětí podle zákona o ob ětech,
b ) kterému b yla způsob ena úmyslným trestným činem těžká újma na zdraví,
c) který je pozůstalým po ob ěti, které b yla trestným činem způsob ena smrt,
a osvědčíte-li, že nemáte dostatek prostředků na uhrazení nákladů vzniklých přibráním zmocněnce, rozhodne na
Váš návrh předseda senátu soudu, který koná řízení v prvním stupni, a v přípravném řízení soudce, že máte
nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem b ezplatně neb o za sníženou odměnu.
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Podle § 51a odst. 2 tr. řádu má poškozený mladší 18 let vždy nárok na b ezplatné zastupování zmocněncem,
nejde-li o trestný čin zanedb ání povinné výživy (§196 tr. zákoníku).
Podle § 51a odst. 3 tr. řádu návrh na rozhodnutí podle odst. 1 podává poškozený v přípravném řízení
prostřednictvím státního zástupce a v řízení před soudem příslušnému soudu, který věc projednává.
Pokud se nebudete moci ve stanoveném termínu dostavit, bezodkladně to oznamte na telefonní číslo +420 974
857 483.
Určení výše svědečného
Osobě podávající vysvětlení JUDr. Klára Alžběta SAMKOVÁ, Ph.D. vyplaťte
na bankovní účet č. .................................................................................................../…….............. (kód banky)*
na adresu *) .........................................................................................................................................................
v hotovosti *)
Jízdné ……………………………………………………………………………………………………………………………….Kč
Stravné za ....................... hodin ..................................................................................................................................... Kč
Nocležné ......................................................................................................................................................................... Kč
Náhrada prokázaného ušlého výdělku podle potvrzení zaměstnance/OSVČ *)
Za ................. hodin při prům. hrubém výdělku .............................. Kč/hod., celkem ..................................................... Kč
.........................................................
policejní orgán

Souhlasím s výše uvedenými údaji: …………………………….………………………
datum a podpis osoby podávající vysvětlení

Pro záznamy účtárny útvaru Policie České republiky:
odečtená sražená daň dle zák. č. 586/1992 Sb............................................................................................................... Kč
sražené zdravotní pojištění dle zák. č. 592/1992 Sb. ...................................................................................................... Kč
K výplatě ......................................... Kč
Potvrzuji přijetí částky:

…….....................................................................
datum a podpis svědka

* nehodící se škrtněte

Nepravdivé údaje jsou trestné

Podání vysvětlení ukončeno v ......................... hodin.
Poučení:
I.
Jako osoba podávající vysvětlení máte nárok na náhradu nutných výdajů (cestovních náhrad)
a náhradu prokázaného ušlého výdělku. Nárok zaniká, neuplatníte-li jej nejpozději do tří dnů po svém
výslechu nebo po tom, co Vám bylo sděleno, že k podání vysvětlení nedojde. Nárok nemá ten, kdo byl
vyzván k dostavení se pro své protiprávní jednání.
II.
Jste-li v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru a budete žádat
náhradu ušlého výdělku za dobu účasti u úkonu, dejte si potvrdit u svého zaměstnavatele údaje
uvedené v rubrice „Potvrzení zaměstnavatele“.
Potvrzení zaměstnavatele
Potvrzuji, že předvolaný JUDr. Klára Alžběta SAMKOVÁ, Ph.D.
Má hrubý průměrný hodinový výdělek ……………………….. Kč.
Jeho pracovní doba je od ………. do ………. hodin včetně neplacené přestávky v práci na jídlo a oddech v trvání
…………. minut na pracovišti …………………………………………………………………….…
(název místa pracoviště – obce)
Předvolaný je pojištěncem zdravotní pojišťovny – kód …………….…. název ……………………………….……………………
.………………………………………… a bude/nebude *) za něj odvedeno za den účasti u policejního orgánu zdravotní
pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu ve smyslu § 3 odst. 5 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Bylo mu poskytnuto
a) volno bez náhrady mzdy *)
b) volno s náhradou mzdy. *)
…..………………….……………………………………..
razítko zaměstnavatele a podpis oprávněné osoby
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* nehodící se škrtněte
III.

IV.

V.

VI.

Nepravdivé údaje jsou trestné

Nejste-li v pracovním poměru dle bodu II., ale jste osobou samostatně výdělečně činnou a
budete žádat náhradu na ztrátu na výdělku, bude Vám přiznána rozhodnutím policejního
orgánu. K tomuto účelu musíte předložit poslední platební výměr orgánu vykonávajícího
správu daně, jenž předcházel dni, za který budete nárok uplatňovat. Pokud nelze výši ztráty
na výdělku tímto způsobem prokázat, přísluší náhradu za ztrátu na výdělku za hodinu v částce
odpovídající výši minimální mzdy za hodinu podle nařízení vlády o minimální mzdě, nejvýše
však osminásobek tétočástky za jeden den.
K cestě k úkonu použijte hromadný dopravní prostředek, tj. autobus, vlak, případně místní
hromadnou dopravu. Budete-li žádat náhradu jízdného, přineste s sebou k jednání soudu
všechny použité jízdenky. V případě použití místní hromadné dopravy v místě sídla
policejního orgánu, ke kterému jste předvolán, Vám bude poskytnuta i bez předložení použité
jízdenky náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného platné v den, na který jste
byl předvolán. Pokud z vážných důvodů nemůžete pro cestu použít hromadného dopravního
prostředku, sdělte to policejnímu orgánu. Policejní orgán může určit použití i jiného způsobu
dopravy. Použijete-li se souhlasem silniční motorové vozidlo, bude Vám poskytnuta náhrada
jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek.
Pokud Vás policejní orgán požádá o použití motorového vozidla, je nutno předložit technický
průkaz tohoto vozidla (velký), příp. i aktuální doklad o nákupu pohonných hmot, jejich ceně a
oznámit i přesný počet ujetých kilometrů.
Na základě ustanovení § 38g odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, je daňové přiznání povinen podat poplatník, který měl souběžně v
kalendářním měsíci více příjmů ze závislé činnosti dle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Potvrzení o zdanitelných příjmech za svědečné Vám
vystaví mzdová účtárna, která vyplatila svědečné.
Do objektu Policie ČR je zakázáno vnášet zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty
všeho druhu. Zákaz se netýká příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže, plnících služební
úkony.

por. Vojtěch Motyka
komisař

