
 

Tr.ř.č. 14a - vyrozumění  poškozeného o hlavním líčení 

Obvodní soud pro Prahu 10    Na všech podáních v této věci uveďte: 
ul. 28. pluku 1533/29b     Jednací číslo: 51 T 175/2012 
100 83 Praha 10 
 
Trestní věc 
proti 
 

Ivan Archibald Vávra 

pro trestné činy dle §§ 
 

§336 písm.a, §358 odst.1 

 
Vyrozumění poškozeného o hlavním líčení 

 
Hlavní líčení ve shora uvedené věci se bude konat 

dne 19.02.2013 v 13:00 hod.  
 
u podepsaného soudu v jednací síni 3.310 III.patro.  
 
 Jestliže Vám bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná 
škoda, máte právo činit návrhy na doplnění dokazování, nahlížet do spisu, zúčastnit se hlavního líčení 
a veřejného zasedání konaného o odvolání a před skončením řízení se k věci vyjádřit. Se souhlasem 
předsedy senátu můžete klást vyslýchanému otázky. Výslovným prohlášením sděleným soudu se 
můžete vzdát procesních práv, která trestní řád poškozenému přiznává. 
 
 Navrhnout, aby v trestním řízení bylo rozhodnuto též o Vašem nároku na náhradu škody, 
způsobené trestným činem, můžete - pokud o něm nebylo již rozhodnuto v občanském soudním řízení 
nebo jiném příslušném řízení - jen do zahájení dokazování v hlavním líčení. Jinak bude soud 
rozhodovat o Vašem nároku a náhradu škody jen na podkladě Vašich návrhů, jsou-li obsaženy ve 
spise. Aby mohlo být o Vašich případných nárocích procesně rozhodnuto, sdělte soudu 
konkrétní peněžní částku, s níž se připojujete k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody a 
tento nárok dokladujte příslušnými písemnými materiály (faktury, účty, stvrzenky apod.). 
Současně s takto uplatněným finančním nárokem specifikujte osobu obžalovaného, vůči němuž 
nárok uplatňujete. 
 
 V trestním řízení se můžete dát zastupovat zmocněncem. Zmocněncem může být jen osoba, 
jejíž způsobilost k právním úkonům není omezena, a která je občansky bezúhonná. Při hlavním líčení 
a veřejném zasedání nemůže jím být ten, kdo je k němu předvolán jako svědek, znalec nebo 
tlumočník. Neoznámíte-li soudu jméno zmocněnce sám (sama), musí se zmocněnec prokázat Vámi 
podepsanou plnou mocí. Osvědčíte-li, že nemáte dostatek prostředků, abyste si hradil(a) náklady 
vzniklé s přibráním zmocněnce, může být rozhodnuto předsedou senátu, že máte nárok na právní 
pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu. Rozhodnuto bude jen na 
podkladě  Vašeho písemného návrhu s přílohami, kterými má být prokazována jeho důvodnost. 
 Dle § 45 tr. řádu se veškeré písemnosti určené poškozenému doručují na adresu, kterou 
poškozený uvede. Má-li poškozený zmocněnce, doručuje se pouze jemu; to neplatí, jestliže se 
poškozenému zasílá výzva, aby osobně něco vykonal. 
 
 Vydání spojená s Vaším dostavením se v procesním postavení poškozeného, tj. ušlá odměna 
za práci a vydání způsobená přibráním zmocněnce Vám nebudou soudem hrazeny. Tyto výdaje bude 
však povinen Vám nahradit obžalovaný, jestliže bude pravomocně odsouzen a jestliže bude 
pravomocně odsouzen a jestliže nárok na náhradu škody Vám bude alespoň zčásti přiznán a půjde-li o 
náklady potřebné k účelnému uplatnění Vašeho nároku v trestním řízení (§ 154 tr. řádu). Rozhoduje o 
tom po právní moci rozsudku předseda senátu soudu prvního stupně, a to k Vašemu návrhu, 
učiněnému ve lhůtě jednoho roku od právní moci rozsudku. Jinak nárok zaniká. 
 
 Nejste-li ve věci předvolán(a) jako svědek, není Vaše účast u hlavního líčení 
povinná. 
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Do objektu soudu je zakázáno vnášet zbraně, střelivo a další nebezpečné předměty všeho 
druhu. Zákaz se netýká příslušníků policie, vězeňské a justiční stráže plnících služební úkony. 

 
 
V případě, že jste osobou 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 osobám (např. 
zajištění bezbariérové jednací síně či sdělení našeho soudu o možnostech pohybu po budově 
soudu). 

 
 
 
 
V Praze dne 07.02.2013  Soudce: JUDr. Petr Kacafírek, v.r. 
 
Za správnost: Ivana Doležalová 
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