
Tschechisch

Příloha:

Informace/poučení k "protokolu o peněžité záruce"

1 Uvedení Vašich osobních údajů jako obviněný/postižený.
2 Uvedení data, místa a trestného činu/přestupku, ze kterého jste obviněni.
3 Aby mohlo být zajištěno provedení trestného/přestupkového řízení, musíte složit v hotovosti

peněžitou záruku k odvrácení zatčení resp. pro očekávaný peněžitý trest/peněžitou pokutu a
pro náklady řízeni. Pokud nemáte k dispozici platební prostředek euro, může se peněžitá
záruka složit v jiné měně nebo pomocí šeku, ve výjimečných případech v cenných papírech,
jmenováním zástavy nebo ručením vhodných osob. Nesložite-li peněžitou záruku
dobrovolně, mohou se zabavit dopravní prostředky nebo jiné předměty, které máte s sebou a
které Vám patří. Peněžitá částka resp. předměty se odevzdají příslušnému úřadu. Prohlásíte,
že jste srozuměni s tím, že Vámi nevyplacené předměty budou během jednoho měsíce
zpeněženy. V případě pravomocného potrestání postoupíte částku pokladně příslušného
úřadu (soud nebo okresní pořádkový úřad jako místo pro ukládání pokut), který ho zúčtuje
s peněžitým trestemlpeněžitou pokutou a náklady řízení. Nestanoví-li se žádný peněžitý
trest/peněžitá pokuta nebo stanoví-li se peněžitý trest/peněžitá pokuta v nepatrné výši, bude
nepotřebná částka poukázána na uvedenou adresu.

4 Jako "osobu pověřenou k doručování soudních písemností" musíte jmenovat osobu bydlící
v příslušném okresu soudu. Tato bude přijímat písemnosti soudu/místa pro ukládání pokut a
pošle je dále Vám. Osoba zrnocněná k doručování soudních písemností není oprávněna
podat za Vás opravný prostředek. V případě, že neuvedete žádnou vhodnou osobu, navrhne
Vám ji policejní úředník.

5 Státní zastupitelství může podle okolností s Vaším souhlasem a za souhlasu příslušného
soudu upustit od podání veřejné obžaloby při zaplacení peněžité pokuty. Čin se potom již
nernůže trestat jako přečin, řízení bude konečně zastaveno, aniž by vznikly dodatečné
náklady a nebude učiněn záznam do spolkového ústředního rejstříku trestů.
Můžete prohlásit, že jste srozuměni s eventuálním zastavením řízení podle § 153 a trestního
řádu se započítáním peněžité záruky.
Prosíme Vás, abyste uvedli, zda jste srozuměni s odvedením peněžitých záruk resp.
přeplatkem částky obecně prospěšnému zařízení nebo zda si přejete zaplacení částky zpět.
V případě, že bude stanoveno hlavní líčení, můžete zažádat o to, abyste byli zbaveni
povinnosti se dostavit k hlavnímu líčení.

6 Vaším podpisem potvrzujete, že jste obdrželi průpis "protokolu o peněžité záruce" a
písemné poučení. Policejní úředník potvrdí svým podpisem příjem Vámi složené peněžité
záruky.


