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P r e v e n c e  a  p o m o c  

s e n i o r ů m,   

k t e ř í  s e  s t a l i  o b ě t í  

t r e s t n é h o  č i nu  

n e b o  n e k a l ý c h  

o b c h o d n í c h  p r a k t i k  

NEOTVIREJTE.CZ 

Informační kampaň s názvem  

NEOTVÍREJTE A NEJEZDĚTE! má 

za cíl zvýšení úrovně informovanosti 

veřejnosti o trestné činnosti páchané na 

seniorech, způsobech předcházení a 

základní míře nutné obezřetnosti, kterou 

je potřeba zachovat v běžném životě 

starších osob – seniorů. 

Na stránkách www.neotvirejte.cz 

naleznete základní informace o právech 

seniorů  poškozených nekalými 

obchodními a jinými podvodnými 

praktikami, právech seniorů, kteří se 

stali obětí trestné činnosti, informace o 

institucích a subjektech, které v těchto 

životních situacích poskytují odbornou 

pomoc a v neposlední řadě také termíny 

a pozvánky na všechny související akce 

konané v rámci projektu. 

V sekci aktuální varování  v co 

nejkratším čase zveřejňujeme aktuální 

hrozby, nové praktiky prodejců apod. 

www.neotvirejte.cz/pro-valasske-

mezirici/ 
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Tento leták vznikl v rámci projektu 

Valašské Meziříčí — prevence 

trestné činnosti páchané na 

seniorech, jehož realizátorem je Město 

Valašské Meziříčí, a který kromě něj 

finančně podpořilo také Ministerstvo 

vnitra. Cílem projektu je snižování míry 

a závažnosti trestné činnosti páchané na 

zranitelné skupině obyvatel - seniorech.  

Kromě zajištění provozu internetových 

stránek www.neotvirejte.cz bude 

v rámci projektu seniorům z Valašského 

Meziříčí nabídnuta účast na kurzu 

sebeobrany a nácviku bezpečného 

chování, proběhnou besedy 

s právníkem SOS MaS, z. s. na téma 

předváděcí akce a podomní prodej 

s cílem rozšířit právní povědomí seniorů 

o nezákonných praktikách prodejců. 

Senioři mohou v rámci právní poradny 

řešit své aktuální případy a mohou se 

těšit také na vědomostní soutěž, jejíž 

vítěz získá cenu ve formě společenské 

hry „Konečně doma“, která hravou 

formou upozorňuje na rizika 

předváděcích akcí. Pro zájemce bude k 

dispozici samolepka Zákaz 

podomního prodeje. 

Sdružení obrany spotřebitelů  

Moravy a Slezska, z. s.   

Střelniční 8, 702 00 Ostrava                    

Telefon: + 420 596 111 252 

Mobil: + 420 608 722 582 

ostrava@sos-msk.cz 



Neotevírejte dveře, nevíte-li, kdo je za 

nimi a nevpouštějte cizí lidi do bytu! 

Používejte bezpečnostní prvky, jako 

kukátka, řetízky, osobní alarmy! Nemějte 

doma větší obnos v hotovosti. 

Buďte ostražití! Nedůvěřujte prosbám 

cizích osob a jejich nabídkám. 

Nejezděte na předváděcí a podobné 

prezentační akce! 

Nepodepisujte smlouvy, které jste nečetli, 

nebo jejichž obsahu nerozumíte! 

Smlouvu lze uzavřít také po telefonu, 

važte slova, která do telefonu vyřknete. 

Závažná rozhodnutí o Vašem majetku 

raději předem konzultujte s věrohodnou 

osobou, právníkem nebo využijte služeb 

ověřené neziskové organizace. 

Podomní prodej je ve Vašem městě 

zakázaný obecní vyhláškou, nenechte se 

obtěžovat a zavolejte Městskou policii. 

Důležitá telefonní čísla mějte vždy po 

ruce, abyste mohli co nejrychleji přivolat 

pomoc!!! 

Stali jste se obětí trestného činu? 

Nestyďte se, vše ohlašte, případně 

vyhledejte odbornou pomoc.  

Přes všechna opatření jste se stali terčem trestného 

činu? Obětí jste v případě, že Vám bylo nebo mělo 

být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 

majetková nebo nemajetková újma, nebo v případě, 

že se na Váš úkor svým činem pachatel obohatil. 

 

Jako oběť trestného činu (TČ) máte právo: 

 na respektování Vaší osobnosti a lidské 

důstojnosti, ohleduplné a šetrné kladení otázek 

ze strany orgánů činných v trestním řízení 

 na informace o věci, ve které jste se stali obětí  

 na odpovídající ochranu, pokud by Vám hrozilo 

v souvislosti s TČ nebezpečí   

 na ochranu informací o Vaší osobě (např. 

před zveřejněním, oddělené vedení údajů ve 

spise…) 

 na to, aby v průběhu trestního řízení bylo 

zabráněno Vašemu kontaktu s pachatelem 

 na doprovod důvěrníka 

 učinit prohlášení o dopadu TČ na Váš život 

 Za splnění zákonem stanovených podmínek 

máte právo na peněžitou pomoc od státu. 

Informujte se! 

Senioři mohou být s ohledem na okolnosti 

konkrétního případu považováni za zvlášť 

zranitelnou oběť. Ta má právo také na 

bezplatnou odbornou pomoc, kterou se rozumí 

zejména psychologické a sociální poradenství, 

právní pomoc a poskytnutí právních informací.       

 

                                                                        

 

Potřebuji se poradit 

KAM SE MOHU OBRÁTIT  V 

PŘÍPADĚ, ŽE... 

Zdroj: Zákon č. 45/2012 Sb. o obětech trestných činů  

DESATERO SENIORA 

Policie Zlínského kraje 

Obvodní oddělení      

Valašské Meziříčí    

Vsetínská 378 

tel.:  974 680 761 

Okresní státní  
Zastupitelství  
Horní náměstí 5 
75517 Vsetín 
 

Probační a mediační 

služba ČR 

Středisko Vsetín 

Mostecká 303,  Vsetín 

tel:. 571 410 849  
 

Občanská poradna  

Pod křídly 

Zašovská 784 

Valašské Meziříčí 
tel. 571 629 068 
poradna@podkridly.cz 

LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ: 

158—POLICIE ČR  

156—MĚSTSKÁ POLICIE 

PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU 

 
 
 
 
 

Byli jste trestným činem poškozeni? Základním 

Vaším právem je právo na náhradu škody, 

nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného 

obohacení! Dle Trestního řádu Vám jako 

poškozenému přísluší celá řada dalších práv, 

informujte se! 

Pachatelé trestných činů i nepoctiví 

prodejci často zneužívají přirozených 

handicapů staří a jejich obětí se často 

stáváte právě Vy.  Nevystavujte se 

zbytečně potenciálně nebezpečným  

situacím! 

  Chci podat trestní oznámení 

SOS MaS, z. s., poradna Valašské Meziříčí                  

v prostorách MěÚ, živnostenského odboru  

Zašovská 784. 3. patro. Otevřeno: každou     

čtvrtou středu v měsíci od 13:00 do 17:00 hod. 

SPECIÁLNÍ BEZPLATNÉ LINKY  

PRO SENIORY - krizová pomoc 

116 006 Linka pomoci obětem kriminality 

a domácího násilí (Bílý kruh bezpečí) 

800 157 157 Senior telefon (Život 90)   

800 200 007 Linka seniorů (Elpida) 

 
Městská policie Valašské Meziříčí 

Tolstého 1138, Valašské Meziříčí 

tel. 571 611 111, 724 309 052, mp@muvalmez.cz 

mailto:mp@muvalmez.cz

