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„Vloupali se, a nic nestihli ukrást? To snad ani nehlaste“ 
 
Praha - Třicetiletý Ondřej Řičica zažil loni vloupání, při kterém vyrušený zloděj zapomněl v jeho bytě kabelu s 
paklíči i hodinky z předchozího lupu. Řičicovi nic ukrást nestihl. 
Policie však Řičicu odrazovala od trestního oznámení, protože se mu nic neztratilo. Škodu však utrpěl. Zloděj mu 
vypáčil dveře a poškodil zámek. „Spal jsem přes den, a když jsem se vzbudil, měl jsem dveře do bytu otevřené 
dokořán,“ vzpomíná Řičica. Bydlí v centru Prahy v půdním bytě bez jmenovky a pachatel nemohl předpokládat, 
že za dveřmi někoho najde. „Asi mě tady našel spícího, tak se vylekal a utekl. Byl to dost nepříjemný pocit, 
protože jsem se bál, že se neznámý pro tašku vrátí,“ obával se nájemník. Zavolal policii a brzy dorazila hlídka. 
„Vypadám mladě, tak se se mnou policisté bavili jako s nějakým klukem. Říkali mi, že to můžu jít nahlásit, ale také 
že nemusím, když mi škoda nevznikla. Zlodějovu tašku si vzali,“ sdělil MF DNES Řičica. Posléze se vypravil do 
Bartolomějské na obvodní oddělení, ale nepochodil. Vrátná na služebně mu rovnou řekla, že případ s neexistující 
škodou detektivové nepřevezmou, a poslala ho domů. „To, že se mi vloupal někdo do bytu, nepovažovala ani za 
něco nezákonného a ani nechtěla sepsat žádný protokol,“ zlobí se Řičica. 
Napodruhé se vypravil na policii už s kamarádkou, která se lépe vyzná v právu. Jasně trvali na tom, že pokud je 
policisté nepřijmou, budou si stěžovat. Případu se chopila kriminálka, ale pachatele nenašla, což Řičicovi asi po 
měsíci písemně sdělila. 
Příběh dokresluje ještě jedna okolnost. V přízemí Řičicova domu má kancelář jeden advokát. Když se ho mladík 
vyptával, advokát připustil, že asi zloděje zahlédl a mohl dát policii jeho popis. Řičica to vypověděl policistům, 
kriminálka přesto advokáta až do „odložení“ nekontaktovala. 
 
*** 
 
Odbyté případy Pražská bezdomovkyně se stala obětí znásilnění v Praze 5. Když si šla stěžovat na policii, 
policista ji hrubě urazil, že „prostitutku nelze znásilnit“. Podruhé šla v doprovodu sociálních pracovnic. Učitelka 
jedné základní školy na Karlovarsku zjistila v roce 2007, že její žáci prodávají drogy. Obrátila se na místní 
obvodní oddělení, ale policista jí sdělil, že neví, jak s oznámením naložit, a nepřijal ho. Ředitelka školy musela 
kontaktovat přímo okresní kriminální policii, která kauzu začala řešit. Pramen: sdružení Společně k bezpečí 
 
Rady pro oběti Pokud vás vrátný nechce přijmout, chtějte mluvit s šéfem obvodního oddělení. Ti mají motivaci 
předejít stížnostem. Policie je povinna trestní oznámení přijmout i mimo vaše bydliště a zabývat se jím. Trestní 
oznámení můžete podat i na státním zastupitelství, když nemáte důvěru v policii. Nesepisujte jako oběť „podání 
vysvětlení“. Je určeno svědkům a zaručuje vám méně práv. Chtějte podat „trestní oznámení“.  
 


