
Informace Zastupitelstva 
MČ Brno-Jehnice 
Dne 21. 12. 2016 proběhlo 209. 
zasedání zastupitelstva 
Před zasedáním zastupitelstva 
proběhlo veřejné shromáždění 
občanů městské části Brno-Jehnice. 
A) Diskusi zahájil starosta, 

který přivítal všechny přítomné 
a seznámil je s výhledem rozvoje 
MČ Jehnice na příští rok. 

Z diskuse: 
- Dokončení nové přístavby MŠ 

v celkové výši investice 32 mil. 
Kč, kdy město Brno přispělo 32 
mil. Kč a je zažádáno na MMR 
o dotaci z evropských fondů. 

- Podařilo se od vlastníka pozemku 
p. č. 795/1 pronajmout pro potřeby 
nové přístavby MŠ za částku 100,-
Kč/rok. 

- Připravují se opravy tříd v budově 
ZŠ. 

- Připravuje se výstavba chodníku 
mezi Mokrou horou a Jehnicemi. 

- Připravují se investiční akce na 
rozšíření hřbitova, parkování na ul. 
Lelekovická, Rozhledová 
a Plástky. 

B) p. Charvát – dostavba 
areálu bývalého pivovaru 
v Jehnicích, starosta seznámil 
přítomné se současným stavem 
jednání s pověřenými úřady a se 
stavebníkem, kdy veškeré 
informace jsou v minulých 
výtiscích Jehnických listů. 

C) p. Polák – za sdružení 
důchodců poděkoval zastupitelstvu 
za zachování přízně důchodcům. 

- Požádal, zda by bylo možno nechat 
zastřešit zastávku MHD na ul. 
Ořešínská směrem do města – 
přislíbeno v roce 2017. 

- Zeptal se, jakou formou budou 
hrazeny investice do chodníku a 
hřbitova, obě investice budou 
z úrovně městské části, hrazené 
z rozpočtu města Brna. 

D) paní Čuprová – požádala, 
zda je možné přidat kontejner na 
papír na ul. Lelekovická nebo 
alespoň častěji tyto kontejnery 
vyvážet – zastupitelstvo pověřilo 
tajemníka vyřízením tohoto 
požadavku. 

 

Další návrhy v diskusi s občany 
již nepadly, diskuse byla ukončena a 
zastupitelstvo přikročilo 
k projednávání programu 209. 
Zasedání zastupitelstva městské části 
Brno-Jehnice. 

– městská část oslovila tři 
zhotovitele na vypracování 
projektové dokumentace na akci 
Výstavba chodníku podél 
komunikace III/37918 ul. Blanenská 
v úseku Mokrá Hora – Jehnice, a to 
Ing. Jiřího Šereka, Ing. Jiřího Matulu 
a společnost IKA Brno, s. r. o. 
V termínu byly doručeny dvě 
nabídky, a to od od Ing. Jiřího 
Šereka a od společnosti IKA Brno, 
s. r.o. 

Nabídky jsou seřazeny dle 
nabídnuté ceny od nejnižší: 
IKA Brno, s.r.o. 363.000,- Kč bez 
DPH 
Ing. Jiří Šerek 437.000,- Kč bez 
DPH 

– zastupitelstvo schvaluje 
vypracování projektové 
dokumentace na předmětnou akci od 
společnosti IKA Brno, s.r.o. za 
částku 363.000,- Kč bez DPH, dále 
schvaluje smlouvu mezi MČ Brno-
Jehnice a společností IKA Brno, 
s.r.o. na tuto akci a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy o dílo. 

– zastupitelstvo schvaluje 
cenovou nabídku společnosti IKA 
BRNO s r.o. na technickou pomoc 
včetně DZS – doplnění parkovacích 
stání na ul. Lelekovická, Plástky a 
Rozhledová v Brně-Jehnicích za 
celkovou částku 55.540,- Kč bez 
DPH dle přiloženého schématu a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o dílo na tuto akci. 

– zastupitelstvo 
schvaluje rozpočtové opatření č. 
6/2016. 

– zastupitelstvo vydává 
souhlasné stanovisko k dokumentaci 
pro územní a stavební řízení na 
novostavbu rodinného domu na ul. 
Sousední 175/6 v Brně-Jehnicích 
stavebníka Mgr. Jiřího Flodra. 

– zastupitelstvo schvaluje 
Dohodu o podmínkách výkonu státní 
správy mezi MČ Brno-Jehnice a MČ 
Brno – Královo Pole na rok 2017. 

– zastupitelstvo nemá 
připomínek a doporučuje k realizaci 
návrh Obecně závazné vyhlášky, 

kterou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška Statutárního města 
Brna č. 20/2001, kterou se vydává 
Statut města Brna, ve znění 
pozdějších vyhlášek. 

– zastupitelstvo nemá 
připomínek a doporučuje k realizaci 
návrh obecně závazné vyhlášky, 
kterou se stanoví spádové obvody 
mateřských škol, a novelizovaný 
návrh obecně závazné vyhlášky, 
kterou se stanoví spádové obvody 
základních škol. 

– zastupitelstvo souhlasí 
s vykácením jednoho stromu na p. č. 
516 k. ú. Jehnice z důvodu výstavby 
nového RD za podmínek, že strom 
žadatelka paní Nešetřilová pokácí na 
své náklady a výsadbu, kterou ji 
odbor veřejných služeb ÚMČ Brno – 
Královo Pole v rozhodnutí určí na 
své náklady a na svém pozemku, 
provede. 

 – zastupitelstvo nesouhlasí 
s odprodejem p. č. 394 k. ú. Jehnice 
o výměře 218 m2 ve vlastnictví 
města Brna. 

– zastupitelstvo schvaluje 
předložený Návrh rozpočtu MČ 
Brno-Jehnice na rok 2017 v celkové 
výši 8,071.000,- Kč. 

– zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního příspěvku z rozpočtu 
mezi MČ Brno-Jehnice a TJ Sokol 
Jehnice z. s. ve výši 120.000,- Kč a 
pověřuje místostarostu podpisem 
této smlouvy. 

– zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního příspěvku z rozpočtu 
mezi MČ Brno-Jehnice a Českým 
svazem chovatelů č. 40 ve výši 
10.000,- Kč a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. 

– zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního příspěvku z rozpočtu 
mezi MČ Brno- Jehnice a Sborem 
dobrovolných hasičů Brno-Jehnice 
ve výši 30.000,- Kč a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 

– zastupitelstvo schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí 
neinvestičního příspěvku z rozpočtu 
mezi MČ Brno-Jehnice a 
Myslivecké sdružení Paseky – 
Jehnice ve výši 10.000,- Kč a 
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SCHVÁLENÝ rozpočet MČ Brno - Jehnice 2017 
VÝDAJE ROK 2017 

Opravy a údržba komunikací (letní - zimní) 190 000,00 Kč 
Úklid chodníků zimní, letní (ÚZ 77) 165 000,00 Kč 
Účelové komunikace (ÚZ 73) 202 000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek – myslivecké sdružení 10 000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek – Sokol Jehnice 120 000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek SDH – činnost s mládeží 30 000,00 Kč 
Neinvestiční příspěvek – chovatelé 10 000,00 Kč 
Příspěvek na činnost klubu důchodců 60 000,00 Kč 
Příspěvek na obědy pro důchodce 15 000,00 Kč 
Dotace ZŠ Blanenská – provoz 1 675 000,00 Kč 
Jehnické listy 75 000,00 Kč 
Kultura 250 000,00 Kč 
OSA 7 000,00 Kč 
Dary k životnímu jubileu 11 000,00 Kč 
Sběr a svoz komunálního odpadu 16 000,00 Kč 
Likvidace černých skládek 20 000,00 Kč 
Údržba veřejné zeleně 160 000,00 Kč 
Dotace PO (provoz zásahové jednotky – ÚZ 74) 57 000,00 Kč 
Odměny zastupitelstvo 589 000,00 Kč 
Sociální pojištění zastupitelstvo 170 000,00 Kč 
Zdravotní pojištění zastupitelstvo 64 000,00 Kč 
Mzdy pracovníci ÚMČ 1 029 000,00 Kč 
Sociální pojištění 315 000,00 Kč 
Zdravotní pojištění  110 000,00 Kč 
Sociální fond 59 000,00 Kč 
Zákonné úrazové pojištění 7 000,00 Kč 
Dohody externí práce 130 000,00 Kč 
Nákup knih a tiskovin /předpisy, nové knihy/ 10 000,00 Kč 
Nákup DHDM 20 000,00 Kč 
Nákup materiálu – kancelářský materiál 40 000,00 Kč 
Vodné, stočné 10 000,00 Kč 
Plyn 60 000,00 Kč 
Elektrická energie 60 000,00 Kč 
Telefony, internetové služby, mobily 50 000,00 Kč 
Poštovné 2 000,00 Kč 
Ceniny, kolky 3 000,00 Kč 
Bankovní poplatky 9 000,00 Kč 
Pojištění budovy MČ 63 000,00 Kč 
Školení a vzdělávání 10 000,00 Kč 
Nákup ostatních služeb (auditor, razítka, klíče apod.) 80 000,00 Kč 
Opravy a údržba majetku ÚMČ 30 000,00 Kč 
Programové vybavení 5 000,00 Kč 
Cestovné 6 000,00 Kč 
Občerstvení 10 000,00 Kč 
Smlouvy o zabezpečení státní správy s ÚMČ Kr. Pole 144 000,00 Kč 
Oprava tříd a školních prostor v 1. p ZŠ Blanenská 1 1 000 000,00 Kč 
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 913 000,00 Kč 
CELKEM 8 071 000,00 Kč 

PŘÍJMY ROK 2017 
Účelová dotace ze státního rozpočtu 460 000,00 Kč 
Neúčelová dotace z rozpočtu MMB 5 613 000,00 Kč 
Účelová dotace na činnost PO (ÚZ 74) 57 000,00 Kč 
Účelová dotace na úklid chodníků (ÚZ 77) 165 000,00 Kč 
Účelová dotace na účelové komunikace (ÚZ 73) 202 000,00 Kč 
Neinvestiční dotace OŠMT – ZŠ Blanenská 1 1 000 000,00 Kč 
Poplatek ze psů 40 000,00 Kč 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000,00 Kč 
Správní poplatky 1.000,00 Kč 
Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 Kč 
Služby MŠ Hatě (věcné náklady) 148 000,00 Kč 
Pronájem ostatní nem. ZŠ Blanenská 305 000,00 Kč 
Příjmy – hlášení místního rozhlasu 6 000,00 Kč 
Příjmy z pronájmu (rest. Obecní dům, ordinace) 60 000,00 Kč 
Příjmy z úroků 1 000,00 Kč 
CELKEM 8 071 000,00 Kč 

 

pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy. 

 
– zastupitelstvo projednalo 

stanovisko městské části Brno-
Jehnice k výstavbě „Rekonstrukce a 
dostavba areálu pivovaru Jehnice“. 

a) Zastupitelstvo trvá na zástavbě 
areálu pivovaru v Jehnicích dle 
platného územního rozhodnutí č. 87 
ze dne 3. 1. 2013 č. j. 
12806/12/2300/1737/Sch. a 
stavebního povolení č. j. 
4801/15/2300/505/Ovek. ze dne 
1. 7. 2015 a schválené projektové 
dokumentace. 

b) Zastupitelstvo žádá stavební 
úřad, aby na kontrolní prohlídce 
konané dne 22. 12. 2016 
zodpovědně projednal, zda je stavba 
prováděna v souladu se schválenou 
projektovou dokumentací a případné 
odchylky od této dokumentace 
přesně specifikoval a sdělil městské 
části Brno-Jehnice jako účastníku 
územního řízení. 

c) Zastupitelstvo žádá, aby ke 
všem kontrolním prohlídkám byl 
vždy přizván pověřený zástupce 
městské části Brno-Jehnice. 
Další zasedání zastupitelstva se konalo dne 
18. 01. 2017 v 18:30 hod. na ÚMČ. 

Gratulujeme 
V prosinci oslavila své narozeniny 
paní Matylda Pohanková, v lednu 
oslavila své narozeniny paní Jarmila 
Srněnská. 
Jménem celé obce srdečně 
blahopřejeme k životním jubileím a 
přejeme hodně štěstí a zdraví do 
dalších let. 

Redakce .  
Informace pro majitele psů 
Úřad MČ Brno-Jehnice upozorňuje 
na povinnost zaplatit poplatek za 
psa, a to následně: Za prvního psa 
300,- Kč/rok,  za každého dalšího 
psa 600,-Kč/rok. ZTP a důchodci za 
prvního psa 100, - Kč/rok, za 
každého dalšího psa 300,- Kč/rok. 
Plaťte přednostně bankovním 
převodem na číslo účtu 19-
19225621/0100, variabilní symbol 
1341, do zprávy pro příjemce uveďte 
jméno a adresu majitele. 
Upozornění 
V parku na náměstí 3. května byly 
na základě odborného posudku 
vykáceny 2 ks bříz. Důvodem bylo 
poškození kořenů, kde byly dutiny, 
a mohlo dojít k ohrožení obyvatel. 
Ve vegetačním období budou tyto 



 

břízy nahrazeny výsadbou 2 ks 
okrasných třešní. 

Mgr. Michal Jedlička  
tajemník ÚMČ Brno-Jehnice 

Úspěch mateřské školy 
v soutěži 

Mateřská škola v Jehnicích se 
zúčastnila  XVI. ročníku soutěže 
Empík naděluje 2016 a byla velmi 
úspěšná. Letošní téma soutěže znělo: 
„Hrajeme si na strážníky, aneb Znáš 
už našeho maskota Foxíka?“ Do 
soutěže přišlo celkem 463 prací 
z devatenácti mateřských 
a základních škol. Naše mateřská 
škola má již několikaleté zkušenosti 
s prevencí bezpečnosti dětí, hrajeme 
různé hry a máme výukové 
programy na různá témata, která 
s bezpečností úzce souvisí. Dvakrát 
ročně pořádáme pro děti přednášky 
o bezpečném chování na ulici 
i v silničním provozu, na které 
zveme i strážníky z Městské policie 
Brno.  
Děti z mateřské školy za pomoci 
učitelek vyrobily krásného maskota 
Foxíka a vyhrály Cenu ředitele 
Městské policie Brno. 
Cenu od primátora města Brna Ing. 
Petra Vokřála a ředitele Městské 
policie Brno Bc. Luboše Oprchala 
dne 23. 12. 2016 převzala za 
mateřskou školu Mgr. Petra Havlová 
na slavnostním vyhlášení na 
brněnské radnici. 
Tímto úspěchem se mateřská škola 
v Jehnicích rozloučila s rokem 2016 
a do nového roku 2017 přeje všem 
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. 

Mgr. Petra Havlová 

Místní poplatek za provoz 
systému nakládání 

s komunálním odpadem  
V loňském roce bylo na místním 
poplatku vybráno 239,3 mil Kč, což 
odpovídá předpokládanému příjmu a 
což rovněž svědčí o dobré platební 
morálce zpoplatněných osob. 
Děkujeme Vám všem, kteří jste 
přispěli zlepšení práce úřadu svými 
podněty, a v neposlední řadě všem, 
kteří jste řádně a včas splnili své 
poplatkové a ohlašovací povinnosti. 
Letošní rok pro poplatníky v Brně 
nepředstavuje oproti loňskému roku 
žádné změny. V platnosti beze změn 
zůstává i obecně závazná vyhláška č. 
č. 10/2015, jakož i sazby (670 Kč a 
500 Kč pro děti do 3 let věku a 
seniory od 70 let věku). 
Splatnost poplatku je k 31. 5. 

2017, při bezhotovostní platbě se i 
nadále uvádí jako variabilní 
symbol rodné číslo poplatníka, 
číslo účtu správce daně je: 

111 22 00 22/0800. 
Doporučujeme provést 
bezhotovostní úhradu, dokladem 
je pro Vás výpis z účtu a nemusíte 
svůj čas věnovat osobní návštěvě 
pracoviště a čekání na pokladně. 
Na www.brno.cz/odpady najdete 
formuláře k plnění ohlašovací 
povinnosti, jakož i další údaje a 
užitečné odkazy. 
Správcem daně pro celé město Brno 
je Odbor životního prostředí 
Magistrátu města Brna, Oddělení 
správy poplatku za komunální 
odpad, pracoviště Šumavská 33. 
Nezapomeňte, že od 1. 1. 2016 platí: 
V případě, že je poplatník ke dni 
splatnosti poplatku nezletilý 
a nenabyl plné svéprávnosti nebo 
který je ke dni splatnosti omezen 
ve svéprávnosti a byl mu jmenován 
opatrovník spravující jeho jmění, 
přechází poplatková povinnost 
tohoto poplatníka na zákonného 
zástupce nebo tohoto opatrovníka! 
Je-li zákonných zástupců nebo 
opatrovníků více, jsou povinni plnit 
poplatkovou povinnost společně 
a nerozdílně. 
S poplatkovou povinností souvisí i 
městem nově zavedený motivační 
nástroj, kterým je příspěvek na 
základní roční nepřenosnou 
elektronickou „šalinkartu“ pro zóny 
100+101 zakoupenou od 1. 1. 2017 
(resp. od spuštění e-shopu 
Dopravního podniku města Brna 
a.s., který najdete na stránkách 
www.brnopas.cz). Pokud Vás 
zajímá, jak získat dotaci, podívejte 
se na podrobné údaje na stránkách 
www.brno.cz/salinkarta. 

Štěpánka Pokorná 
vedoucí referátu správy poplatku 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ 
VETERINÁRNÍ SPRÁVY  
Ústřední veterinární správa Státní 
veterinární správy jako místně a věcně 
příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zák. č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s 
ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a c) 
a odst. 3 veterinárního zákona a s 
vyhláškou č. 36/2007 Sb., o opatřeních 
pro tlumení aviární influenzy a o 
změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o 

opatřeních pro předcházení a 
zdolávání nákaz a nemocí přenosných 
ze zvířat na člověka, ve znění 
pozdějších předpisů, nařizuje tato 
mimořádná veterinární opatření 
k zamezení šíření nebezpečné nákazy 
– aviární influenzy na území České 
republiky: 
Tato mimořádná veterinární opatření 
jsou vydávána na základě potvrzení 
výskytu nebezpečné nákazy – vysoce 
patogenní aviární influenzy (subtyp 
H5N8) na území České republiky. 
Čl. 1  
(1) Všem chovatelům, kteří jako 
podnikatelé chovají drůbež nebo jiné 
ptactvo chované v zajetí, se:  
a) zakazuje chovat drůbež nebo jiné 
ptactvo chované v zajetí ve volném 
výběhu. Odchylky (výjimky) z tohoto 
opatření může povolit místně příslušná 
krajská veterinární správa nebo 
Městská veterinární správa v Praze 
(dále jen „KVS“) na základě žádosti, 
za podmínky, že krmivo a voda se 
těmto ptákům podává uvnitř zařízení, 
hal nebo pod přístřeškem, které 
zabrání styku volně žijících ptáků 
s tímto krmivem nebo vodou,  
b) nařizuje zajistit ochranu svých 
chovů před zavlečením vysoce 
patogenní aviární influenzy, zejména 
zamezení vniknutí volně žijícího 
ptactva do hal zasíťováním oken 
a větracích otvorů,  
c) nařizuje vést řádnou evidenci 
o chovu, úhynech, přesunech 
a veterinárních ošetřeních zvířat.  
Čl. 2  
(1) Ruší se platnost veškerých 
veterinárních podmínek určených pro 
konání svodů drůbeže a ostatního 
ptactva.  
(2) Zakazuje se pořádání svodů 
drůbeže a ostatního ptactva, tj. 
soustředění těchto zvířat různých 
chovatelů na určeném místě 
a k určenému účelu. Zejména se 
zakazují trhy s drůbeží a ostatním 
ptactvem, výstavy, přehlídky, 
výkonnostní zkoušky a chovatelské 
soutěže i soutěže poštovních holubů.  
Čl. 3  
Chovatel z České republiky se může 
účastnit svodu v zahraničí pouze 
s písemným souhlasem KVS, který si 
musí vyžádat minimálně 72 hodin před 
odjezdem. V žádosti o souhlas 
chovatel uvede kontaktní informace 
o své osobě a informaci o počtu kusů 
a druhů drůbeže nebo ostatního 
ptactva, zemi a místo (adresu) svodu. 
Čl. 4  
Sankce  
Za nesplnění nebo porušení povinností 
vyplývajících z těchto mimořádných 
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veterinárních opatření může správní 
orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 
veterinárního zákona uložit pokutu až 
do výše:  
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,  
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou 
osobu nebo podnikající fyzickou 
osobu.  
Čl. 5  
Společná a závěrečná ustanovení  
Toto nařízení Státní veterinární správy 
nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 
písm. b) veterinárního zákona platnosti 
a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za 
den jeho vyhlášení se považuje den 
jeho vyvěšení na úřední desce 
Ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se 
na úředních deskách ministerstva 
a krajských úřadů, jejichž území se 
týká, a zveřejňuje se na internetových 
stránkách Státní veterinární správy.  

MVDr. Zbyněk Semerád  
ústřední ředitel  

Jakou změnu přinesl konec 
roku v trestněprávní 
oblasti? 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, tento 
díl je věnován oblasti trestního práva a 
novele zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim (dále jen „TOPOZ“), 
účinné ode dne 01. 12. 2016. 
Novelizační zákon č. 183/2016 Sb. 
s sebou přinesl úplnou koncepční 
změnu, co se týče trestných činů, jichž 
se může právnická osoba dopustit a za 
něž může být za splnění podmínek 
předpokládaných TOPOZ odsouzena. 
Do prosince 2016 totiž TOPOZ 
obsahoval uzavřený výčet trestných 
činů, kterých se právnická osoba 
mohla dopustit, a to v ustanovení § 7. 
Ukázalo se, že takový výčet nebyl 
příliš šťastnou volbou. Důvodem byla 
absence některých trestných činů, 
kterých by se právnická osoba 
prakticky dopustit mohla. Kritizovat 
lze např. to, že právnická osoba mohla 
být odsouzena za trestný čin podvodu, 
za trestný čin krádeže či zpronevěry již 
nikoliv. 
Od 1. 12. 2016 je tomu jinak. Dle 
nového znění ustanovení § 7 TOPOZ 
se trestnými činy pro účely TOPOZ 
rozumí zločiny nebo přečiny uvedené 

v trestním zákoníku, avšak dále 
následuje výčet těch trestných činů, za 
něž právnická osoba odpovědná není. 
Mezi nimi nyní zpronevěru či krádež 
nenalezneme. 
Tážete se, kdy je právnická osoba za 
spáchaný trestný čin odpovědná? 
Půjde o trestný čin, který byl spáchán 
v jejím zájmu nebo v rámci její 
činnosti, jednal-li tak 
 statutární orgán nebo jeho člen, 

anebo jiná osoba ve vedoucím 
postavení oprávněná jménem nebo 
za právnickou osobu jednat, 
 osoba ve vedoucím postavení, která 

u právnické osoby vykonává řídící 
nebo kontrolní činnost, nebo 
 ten, kdo vykonává rozhodující vliv 

na řízení právnické osoby. 
Právnická osoba je odpovědná za 
trestný čin i tehdy, jednal-li v jejím 
zájmu nebo v rámci její činnosti 
zaměstnanec při plnění pracovních 
úkolů, a to na podkladě rozhodnutí, 
schválení nebo pokynu orgánů 
právnické osoby nebo osob dle 
předchozího odstavce, anebo pokud 
nebyla provedena zejména kontrola 
nad činností zaměstnanců, anebo 
nebyla učiněna nezbytná opatření 
k zamezení nebo odvrácení následků 
spáchaného trestného činu. 
Pozornému oku neujde, že od prosince 
2016 může být nově právnická osoba 
stíhána např. za spáchání trestného 
činu krádeže a za takový trestný čin 
může být odsouzena. A kdy by se 
právnická osoba mohla dopustit 
krádeže? Zejména pokud by si 
přisvojila cizí věc tím, že by se jí 
zmocnila, a způsobila tak na cizím 
majetku škodu nikoliv nepatrnou, tzn. 
škodu ve výši nejméně 5.000,- Kč. A 
pozor, krádeží je i neoprávněný odběr 
elektrické energie či plynu. 
Závěrem je nutné upozornit na to, že 
zde platí zásada zákazu retroaktivity 
v neprospěch pachatele, což 
znamená, že čin je trestný, jen pokud 
jeho trestnost byla zákonem stanovena 
dříve, než byl spáchán. Jinak řečeno, 
trestnost činu se posuzuje podle 
zákona účinného v době, kdy byl čin 
spáchán. Pokud by se stalo, že 
právnická osoba by se dopustila 
jednání, které by se dalo kvalifikovat 
jako trestný čin krádeže před 1. 12. 
2016 i po tomto datu, tak za takové 
jednání před 1. 12. 2016 nemůže být 
trestně odpovědná, od 1. 12. 2016 však 
ano. 

Mgr. Marianna Sušková 

Probační a mediační služba 
pomáhá obětem trestných 
činů 
Stali jste se obětí trestného činu? 
Kladete si otázku, proč se to muselo 
stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity 
smutku, strachu, vzteku či 
nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně 
se s Vaší tíživou situací obrátit o radu 
anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! 
Právě pro Vás je tu poradna pro oběti 
Probační a mediační služby v rámci 
projektu „Proč zrovna já? II“, který po 
celé ČR pomáhá obětem trestné 
činnosti. „Poradny, které budou 
nabízet pomoc v 55 městech po celé 
ČR, jsou financovány Evropským 
sociálním fondem a státním 
rozpočtem. Pomoc se zaměřuje 
zejména na poskytování právních 
informací a psychosociální podporu. 
Je důležité zdůraznit, že služby jsou 
poskytovány naprosto anonymně, 
bezplatně a jsou určeny všem, kteří se 
cítí byť i subjektivně obětí trestné 
činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, 
způsobenou újmu či fázi trestního 
řízení. Každá oběť, ať závažného či 
bagatelního skutku, si totiž zaslouží 
adekvátní a individuální péči, neboť 
prožívání újmy může být velmi 
osobité,“ komentuje činnost poraden 
Tomáš Kellner, regionální 
koordinátor. Poradna je zřízena také 
v Brně, a to na adrese Kozí 684/8, 
602 00. Poradenství poskytují zkušení, 
empatičtí a vzdělaní poradci, kteří se 
snaží o maximálně citlivý, diskrétní 
a profesionální přístup. 
Poradnu lze kontaktovat telefonicky na 
telefonu +420 727 939 941, 
elektronicky skrze e-mail 
laznickova.pms@gmail.com nebo i 
osobně bez objednání v rámci 
poradenských hodin, a to v pondělí od 
11 do 14 hodin, ve středu od 8 do 12 
hodin a ve čtvrtek od 13 do 16 hodin. 
„Dveře u nás jsou otevřené, snažíme 
se maximálně vyjít vstříc a pomoci, 
uplatňujeme diskrétní a individuální 
přístup, naše služby poskytujeme zcela 
zadarmo. Vzhledem k tomu, že jsme 
státní organizace, disponujeme 
kontakty na spolupracující organizace 
a orgány činné v trestním řízení, a tak 
naše možnosti pomoci jsou poměrně 
široké,“ uzavírá Milada Lázničková, 
jedna z poradkyň pro oběti. 

Milada Lázničková 
Poradkyně pro oběti trestných činů 

 

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává Městská část Brno-Jehnice. Redakční rada: Ing. Ivo Pekař (předseda), PhDr. Miroslava 
Menšíková, Prof. Karel Stránský, Václav Šicha, Ing. arch. Jan Vodička. Adresa: Redakce časopisu Jehnické listy, náměstí 3. května 5, 621 00 
Brno, tel.: 541 237 425, fax.: 541 237 157, IČO 00225983, e-mail: info@brno-jehnice.cz. www.brno-jehnice.cz. Vychází 4× ročně. Příloha 12× 
ročně. Číslo 1 vydáno dne 23. 1. 2017 v Brně. Sazba a tisk redakce. Počet výtisků: 400. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179 

http://www.brno-jehnice.cz/

	Leden
	Gratulujeme

