I ty můžeš pomoci sobě i nám všem...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Necítíš se bezpečně?
Stal jsi se obětí nebo svědkem násilí?
Vidíš podezřele se chovající osoby?
Byl tobě nebo někomu z tvých známých poškozen
nebo odcizen majetek?
Nejsi lhostejný k tomu, že někdo ničí veřejný majetek?
Vadí ti obtěžující opilci a noční křiklouni?
Vadí ti činnost tzv. černých lepičů plakátů?
Nelíbí se ti zakládání černých skládek a vraky motorových vozidel
ponechaných na veřejných prostranstvích?
Chceš přispět k ochraně veřejného pořádku na území tvého města?

... volej bezplatnou linku tísňového volání
Městské policie  156

MĚSTSKÁ POLICIE
JAROMĚŘ
Prevence kriminality
radí a informuje

INFORMACE A DOPORUČENÍ

Důležitá telefonní čísla
158 POLICIE ČR
150 HASIČI

156 MĚSTSKÁ POLICIE
155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

112 JEDNOTNÁ LINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Co možná nevíš

Co je to trestný čin?

Městská policie Jaroměř tě chce informovat, protože...

Trestný čin je takový čin, který...

• jsi již dosáhl patnácti let nebo se tomuto věku přibližuješ a stáváš se
ze zákona trestně odpovědným.
• jsi ve věku, kdy jsi snadno ovlivnitelný kamarády a mohl bys
z nerozvážnosti provést něco protizákonného.
• mohl by ses stát obětí trestného činu.
• neznalost zákonů neomlouvá.

Co je to přestupek?
Přestupek je méně závažné protiprávní jednání, kterým pachatel porušuje zájem společnosti, například drobná krádež, rušení nočního klidu, odhazování
odpadků, znečišťování veřejného prostranství apod.
Přestupku proti veřejnému pořádku se dopustíš, když...

• porušíš noční klid např. křičením na ulici nebo velmi nahlas puštěnou
hudbou.
• znečistíš veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt, např. pohazováním
odpadků nebo nedopalků od cigaret.
• neuposlechneš výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci.
• uložíš neoprávněně odpad mimo vyhrazená místa, čili založíš černou skládku.

Přestupku proti občanskému soužití se dopustíš, když...

• jinému ublížíš tím, že ho urazíš nebo se mu vysměješ, např. sprostým
nadáváním.
• jinému z nedbalosti ublížíš na zdraví.
• budeš někomu úmyslně vyhrožovat újmou na zdraví nebo drobným
ublížením.
• nepravdivě obviníš někoho z přestupku, budeš mu provádět schválnosti
nebo s ním hrubě jednat.

Přestupku proti majetku se dopustíš, když...

• někomu odcizíš věc, která není dražší než 5 000 Kč. Například krádež
v obchodě, v šatně nebo na jiných místech.
• zpronevěříš, podvodem získáš nebo zničíš či poškodíš něčí majetek, úmyslně
neoprávněně použiješ cizí majetek, necháš si věc, kterou najdeš.
• úmyslně ukryješ věc, která byla získána přestupkem, např. drobnou krádeží

• je uveden v trestním zákoně (znásilnění, vražda, loupež, krádež, padělání peněz).
• dosahuje značného stupně nebezpečnosti pro společnost.
Osoba, která spáchá trestný čin, je pachatelem trestného činu. Je-li více pachatelů,
trestní zákon je nazývá spolupachateli. Zákon pamatuje i na případy, kdy se někdo
účastní na trestném činu nebo jeho pokusu, přestože se nepodílí přímo na samostatném spáchání trestného činu. Podle povahy takové účasti jsou rozlišováni organizátoři
(ten, kdo spáchání trestného činu připravil nebo řídil), návodci (navedl jiného ke spáchání trestného činu), pomocníci (poskytl jinému pomoc ke spáchání trestného činu).

Trestného činu krádeže se dopustíš, když...

• odcizíš věc dražší než 5 000 Kč.
• se vloupeš do jakéhokoliv uzavřeného prostoru, což znamená, že vnikneš
do bytu, domu, zahrady, auta, ale i příruční pokladny, a to lstí, nedovoleným
překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly,
např. rozbitím okna. Trestným činem je samotné vniknutí do těchto prostor,
nemusíš nic ukrást.
• odcizíš někomu věci, které má na sobě nebo při sobě (oblečení, šperky,
mobilní telefon, věci v kapse nebo v kabelce).
• bezprostředně po krádeži si uchováš věc násilím nebo pohrůžkou
bezprostředního násilí (vezmeš někomu bundu a nebudeš mu ji chtít vrátit,
on si ji bude chtít vzít zpět a ty ho zbiješ).

Trestného činu loupeže se dopustíš, když...

• proti jinému použiješ násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu
zmocnit se cizí věci (dáš pěstí cyklistovi, aby jsi ho shodil z kola, a to mu poté
odcizil apod.).

Trestného činu ublížení na zdraví se dopustíš, když...

• někomu způsobíš újmu na zdraví tím, že mu způsobíš zranění (zbiješ ho,
přirazíš ho na ostrý předmět apod.), a tím mu znemožníš vykonávat běžné
činnosti (zaměstnání, studium, užívání důchodu...).

Trestného činu pohlavního zneužívání a znásilnění se dopustí
pachatel, když...

• s tebou vykonává soulož, nebo tě jinak pohlavně zneužije (osahávání, nucení
k jiným sexuálním praktikám), a je ti méně než 15 let. Znásilnění se dopustí
pachatel, když tě nutí násilím, nebo pod pohrůžkou bezprostředního násilí
donutí k souloži nebo k jinému pohlavnímu styku (orální sex apod.).

