ýíslo jednací: 2T 78/2011-130

ýESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Okresní soud v ýeské LípČ rozhodl pĜi hlavním líþení konaném dne 11.10.2011
samosoudcem Mgr. Milanem Venclem t a k t o :
Obžalovaný:

nar.

bytem

t.þ.

podle § 226 písm. c) tr. Ĝádu se zprošĢuje obžaloby, že
1.
v pĜesnČ nezjištČné dobČ od 25.8.2007 do 27.9.2007 v prostoru tzv. Na Stráži revíru Ortel
v lesním prostoru mezi obcemi Sloup v ýechách a Svojkov, neoprávnČnČ pokácel, vytČžil
a odcizil 166 ks rĤzných rostoucích stromĤ (borovice, duby, buky, bĜízy), o rĤzných prĤmČrech
kmenĤ od 20 cm do 45 cm, a takto získanou dĜevní hmotu prodal rĤzným zájemcĤm, þímž
poškozené spoleþnosti Lesy ýeské republiky s.p., Lesní správa ýeská Lípa zpĤsobil škodu
odcizením dĜevní hmoty ve výši 166.917,-- Kþ, a následnou škodu neoprávnČnou tČžbou ve výši
40.400,-- Kþ,

tedy
že by si pĜisvojil cizí vČc tím, že se jí zmocnil a zpĤsobil tak škodu nikoli malou,

þímž

mČl

spáchat

trestný þin krádeže podle § 247 odstavec 1, 2 trestního zákona úþinného do 31.12.2009,
neboĢ nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný,

2

2T 78/2011

a podle § 226 písm. b) tr. Ĝádu se zprošĢuje obžaloby, že
2.
v pĜesnČ nezjištČné dobČ od mČsíce srpna 2007 nejménČ do 27.9.2007 opakovanČ Ĝídil
po veĜejných komunikacích v Libereckém kraji, a to v ýeské LípČ, v Bukovanech, ve Sloupu
v ýechách a ve SvojkovČ, nákladní vozidla zn.
barvy nezjištČné registraþní
znaþky, a osobní automobil zn.
barvy nezjištČné registraþní znaþky,
pĜesto, že mČl rozsudkem Okresního soudu v ýeské LípČ sp.zn. 4 T 323/2006 ze dne 5.2.2007,
který nabyl právní moci dne 30.5.2007 uložen trest zákazu þinnosti spoþívající v zákazu Ĝízení
všech motorových vozidel na dobu tĜí let,

tedy
že by maĜil výkon rozhodnutí soudu tím, že vykonával þinnost, která mu byla zakázána

þímž

mČl

spáchat

trestný þin maĜení výkonu úĜedního rozhodnutí a vykázání podle § 171 odstavec 1 písmeno c)
trestního zákona úþinného do 31.12.2009,
neboĢ v žalobním návrhu oznaþený skutek není trestným þinem.
Podle § 229 odst. 3 tr. Ĝádu se Lesy ýR, s.p. se sídlem Hradec Králové, PĜemyslova 1106, Lesní
správa ýeská Lípa, Pod Holým vrchem 3247, odkazují s uplatnČným nárokem na náhradu škody
na Ĝízení ve vČcech obþanskoprávních.

OdĤvodnČní

Po provedení hlavních líþení dospČl soud k závČrĤm, které jsou popsány ve výrocích
tohoto rozsudku.
Obžalovaný
v zásadČ popĜel, že by se dopustil trestné þinnosti, která je
mu kladena za vinu. K vČci uvedl, že není pravda, že by Ĝídil motorové vozidlo v dobČ, kdy mu
byl uložen zákaz této þinnosti. Dále vypovČdČl, že pokud se jednotliví svČdci vyjadĜovali k práci
v lese, tak šlo o práce v roce 2006, nikoli v roce 2007. Dále obžalovaný vypovČdČl, že pro kácení
dĜeva na SvojkovČ mČl povolení pro proĜez, pro zlomy a ohyby a rozhodnČ nemohl vytČžit 122
kubíkĤ dĜeva za jeden mČsíc s technikou a pilou, kterou v té dobČ vlastnil. Obžalovaný
zdĤrazĖoval, že takové množství dĜeva jsou þtyĜi velká lesácká vozidla a on sám disponoval
pouze jedním automobilem s nosností do 5 tun. Obžalovaný také vypovČdČl, že byl pravidelnČ
kontrolován pĜi práci v lese hajným, na práci mČl vždy povolení a sám upozorĖoval vyšetĜující
policisty na své podezĜení, které mČlo vést k odhalení skuteþných pachatelĤ krádeže dĜeva. Na
svou obhajobu obžalovaný rovnČž vypovČdČl, že v lese jako brigádníci s ním pracovaly vČtšinou
dČti ve vČku 15-16 let, se kterými proto nemohl naložit takové množství dĜeva. Pokud byla
obžalovanému ve smyslu § 207 odst. 2 tr. Ĝádu pĜeþtena jeho výpovČć z pĜípravného Ĝízení a byl
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dotázán na rozpory, uvedl, že pokud v minulosti vypovČdČl, že Ĝídil vozidlo
tak to je pravda,
ale Ĝídil jen do doby, než mu zaþal zákaz Ĝízení. Vozidlem
vĤbec nejezdil, protože nemČl
peníze na jeho splátky.
PĜed soudem byl dále proveden výslech svČdkĤ. SvČdek
uvedl, že pracuje
jako revírník a zjistil, že v revíru Ortel došlo k neoprávnČné tČžbČ dĜeva. SvČdek konkrétnČ
vypovČdČl, že nemohl pĜesnČ urþit, kdy skuteþnČ došlo k odcizení dĜeva, protože kontroly provádí
jen v rámci pochĤzek. SvČdek vypovČdČl, že v dobČ, kdy zjistil krádež, byla zpracovávána
kalamita v lese a na místČ, kde došlo k neoprávnČné tČžbČ, byl následnČ proveden úklid vČtví,
které zde zbyly, a pak se prostor znovu zalesĖoval. K doplĖujícím dotazĤm svČdek uvedl, že
obžalovaného
zná, protože obþas v rámci samovýroby mČl obžalovaný možnost
zpracovat v lese dĜevo. ObecnČ svČdek uvedl, že po sepsání smlouvy a zaplacení dostane zájemce
úsek, kde má nČjakým zpĤsobem oznaþeno, co mĤže na místČ odtČžit. K dalším dotazĤm svČdek
uvedl, že škoda, která vznikla v lese, byla vyþíslena tak, že podle mapy byl zjištČn konkrétní
porost, podle paĜezĤ bylo spoþítáno množství stromĤ a podle pĜíslušných lesnických tabulek
urþena hodnota odcizené dĜevní hmoty. K dotazĤm obžalovaného svČdek potvrdil, že je pravda,
že obžalovaný mČl v roce 2006 povoleno tČžit v oblasti obce Svojkov. K dotazu soudu svČdek
rovnČž vypovČdČl, že nemČl žádné podezĜení, že by se posuzované trestné þinnosti mČl dopustit
právČ obžalovaný a nemĤže rozhodnČ vylouþit, že po zjištČní krádeže se obžalovaný podílel na
nČjakých úklidových pracích v posuzované lokalitČ. K manipulaci s odcizeným dĜevem svČdek
vypovČdČl, že záleží na tom, jak dlouhé se naĜežou kusy. Pokud by kusy byly dlouhé, muselo by
se s nimi manipulovat tČžkou technikou, nicménČ pokud by byly kusy velmi krátké, daly by se
nakládat také ruþnČ. SvČdek
vypovČdČl, že zná obžalovaného
a
obþas s ním byl v lese na dĜevu. KonkrétnČ svČdek uvedl, že v jednom pĜípadČ byl v lese mezi
obcemi Sloup v ýechách a Svojkov spoleþnČ se svým bratrem a zde do vozíku naložil borové
soušky. V té dobČ zde obžalovaný
byl s nČjakými kamarády a dokonce telefonoval
s hajným. SvČdek uvedl, že byl pĜesvČdþen o tom, že obžalovaný má na svou þinnost povolení.
K doplĖujícím dotazĤm svČdek uvedl, že na místČ vidČl nČkteré stromy oznaþené oranžovým
proužkem, pĜiþemž se jednalo o borovice. SvČdek zdĤraznil, že obžalovaného nevidČl Ĝídit
motorové vozidlo, pĜiþemž v lese, kde obžalovaný s dalšími lidmi pracoval, byl zaparkovaný
skĜíĖový nákladní vĤz
SvČdek
uvedl, obdobnČ jako jeho bratr
že
spoleþnČ s bratrem byl na dĜevu nČkde pod obcí Svojkov, ale bližší podrobnosti si nepamatuje.
SvČdek dále vypovČdČl, že obžalovaného nevidČl Ĝídit žádné auto. SvČdek
vypovČdČl, že obžalovaného
zná Ĝadu let a v jednom pĜípadČ se za obžalovaným
zastavil poblíže Svojkova, když pracoval v lese. SvČdek zdĤraznil, že nedovede setkání
s obžalovaným blíže þasovČ zaĜadit. Dále svČdek vypovČdČl, že obžalovaný mu v té dobČ
ukazoval nČjaké povolení, protože vČdČl o svČdkovi, že pracuje jako policista. K dotazu svČdek
vypovČdČl, že v lese v té dobČ bylo zaparkované vozidlo typu
–
a v lese také vidČl
pokácené stromy – borovice a duby o rozmČrech zhruba 20-25 cm v prĤmČru. SvČdkynČ
vypovČdČla, že v minulosti v letech 2006, 2007, možná i 2008 pomáhala obžalovanému
pĜi práci v lese. KonkrétnČ uvedla, že obžalovaný ji vyzvedl vozidlem
a pak jeli spoleþnČ do
lesa, kde pracovali. SvČdkynČ vypovČdČla, že se jednalo o typ vozidla se skĜíní. Pokud byla
svČdkynČ dotazována na konkrétní období roku 2007, uvedla, že v létČ 2007 obžalovanému urþitČ
pomáhala, protože s sebou brala i dČti svého bývalého pĜítele, které si také pĜivydČlaly. Podle
svČdkynČ to bylo urþitČ v dobČ prázdnin. Jednalo se o dva víkendy a pak dČti normálnČ zahájily
školní rok. Pokud byla svČdkyni pĜedestĜena jména
a
bratĜi
a
uvedla, že jména jí nic neĜíkají, jedinČ pokud
je
kluk, co hraje divadlo, tak pĜipouští, že ten obžalovanému také pomáhal. Podle svČdkynČ
obžalovaný kácel vzrostlé stromy i stromy náletové, vždy tak do prĤmČru 20 cm. K dotazu
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svČdkynČ uvedla, že policii ukazovala v lese místa, kde mČla pracovat, ale rozhodnČ nebyla
pĜítomna tomu, že by obžalovaný kácel takovou þást lesa, kterou pak s policií vidČla vykácenu.
SvČdek
uvedl, že obžalovaného zná zhruba 6 let a jako brigádník mu pomáhal
v lese zĜejmČ v letech 2005 nebo 2006, pĜípadČ i v roce 2007. SvČdek uvedl, že si nedovede
vybavit, do kterého roþníku stĜední školy chodil, ale pokud pracoval v lese, tak to bylo pouze o
prázdninách, pĜípadnČ krátce pĜed prázdninami. SvČdek vypovČdČl, že do lesa jezdili vozidlem
provedení, které Ĝídil obžalovaný. V lese pracovali se stromy o rĤzných
prĤmČrech od 20 až do 40 cm, pĜípadČ i do 50 cm. K dotazĤm svČdek uvedl, že pĜi výslechu na
policii byl vyzván, aby spoleþnČ s policií jel na místo, kde byl policií následnČ fotografován.
K dalším dotazĤm svČdek uvedl, že se nedovede blíže vyjádĜit k prĤmČrĤm jednotlivých stromĤ a
pokud jde o poþet stromĤ, tak se jednalo ĜádovČ o jednotlivé kusy stromĤ. SvČdek
vypovČdČl, že zná obžalovaného a pracoval s ním v lese asi 5 nebo 6 let zpČtnČ od data
hlavního líþení. SvČdek uvedl, že pro obžalovaného pracoval pouze 1 rok nČkdy od léta do
podzimu. Do lesa pĜijeli nákladním vozidlem, zde se kácelo dĜevo a pak dĜevo pomáhal nakládat a
uklízel vČtve. SvČdek vypovČdČl, že spoleþnČ s policií byl na místČ, kde se dĜevo tČžilo, a policii
odsouhlasil, že se jedná o místo, kde pracoval. SvČdek zdĤraznil, že místo poznal bezpeþnČ,
protože na místČ byl v prĤbČhu nČkolika mČsícĤ od léta do podzimu opakovanČ. SvČdek dále
vypovČdČl, že na místČ spoleþnČ s obžalovaným pracovaly další tĜi nebo þtyĜi osoby a dĜevo bylo
nakládáno buć na vozidlo
s korbou pomocí hydraulické ruky nebo ruþnČ na jiné vozidlo
opatĜené skĜíní. K vozidlĤm dále svČdek vypovČdČl, že je obČ Ĝídil obžalovaný. Dále vypovČdČl, že
obžalovaný Ĝídil ještČ osobní vozidlo, které parkovalo v Bukovanech, kde pĜesedli do vozidla
nákladního. SvČdkynČ
využila s ohledem na blízký vztah k obžalovanému
svého práva a k vČci nevypovídala.
Z provedených listinných dĤkazĤ vyplynulo, že v revíru Ortel došlo k vytČžení 166 ks
stromĤ – borovice, dub, buk a bĜíza v rĤzné kvalitČ. Odcizením dĜevní hmoty vznikla škoda
166.917,-Kþ. Další škoda vznikla vynuceným zalesnČním ve výši 9.500,-Kþ a pĜedþasným
smýcením ve výši 30.900,-Kþ. Proto celková škoda v posuzované lokalitČ vznikla ve výši
207.317,-Kþ. Spisový materiál dále obsahuje kopie dokladĤ LesĤ ýR þ. 345778 a þ. 234461 ze
dnĤ 13.1.2009 a 7.6.2006, které byly vystaveny ve prospČch obžalovaného
Spisový materiál rovnČž obsahuje plánek místa þinu a protokol o ohledání místa þinu
s fotodokumentací. Z protokolu je zĜejmé, kde se nachází vykácená þást lesa mezi obcemi Sloup
v ýechách a Svojkov. Na fotografiích je zĜetelné, že došlo k vykácení þásti lesního porostu.
Z protokolu o ohledání místa þinu nebyly zjištČny žádné dĤkazy svČdþící o konkrétním pachateli.
Spisový materiál rovnČž obsahuje úĜední záznamy policie o šetĜení na místČ þinu vþetnČ
fotodokumentace,. Na fotografiích jsou zachyceni na místČ þinu svČdci
a
škola v ýeské LípČ k dotazu soudu uvedla, že
byl žákem školy od 1.9.2004 do 21.6.2007. Z listinných dĤkazĤ vztahujících se
k osobČ obžalovaného bylo zjištČno, že obžalovaný
má 12 záznamĤ v rejstĜíku
trestĤ, které poþínají v roce 1992. V rejstĜíku trestĤ má obžalovaný zachyceny také tresty, které
mu byly ukládány rozhodnutími Okresního soudu v ýeské LípČ sp.zn. 4T 323/2006 a sp.zn. 3T
74/2006. Z pĜipojených trestních spisĤ bylo zjištČno, že obžalovaný
byl
rozsudkem Okresního soudu v ýeské LípČ ze dne 5.2.2007 sp.zn. 4T 323/2006 uznán vinným
trestným þinem Ĝízení motorového vozidla bez Ĝidiþského oprávnČní podle § 180d tr. zákona a za
to mu byl uložen trest obecnČ prospČšných prací ve výmČĜe 400 hodin a dále trest zákazu þinnosti
spoþívající v zákazu Ĝízení všech motorových vozidel na dobu 3 let. Rozsudek nabyl právní moci
dne 30.5.2007. Tento rozsudek byl ve výroku o trestu zrušen rozsudkem Okresního soudu
v ýeské LípČ ze dne 17.9.2008, sp.zn. 3T 74/2006. KonkrétnČ bylo rozhodnuto tak, že
obžalovanému byl za trestný þin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2 tr. zákona a
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sbíhající se trestný þin Ĝízení motorového vozidla bez Ĝidiþského oprávnČní podle § 180d tr.
zákona uložen souhrnný nepodmínČný trest odnČtí svobody v trvání 12 mČsícĤ se zaĜazením do
vČznice s ostrahou a dále trest zákazu þinnosti spoþívající v zákazu Ĝízení všech motorových
vozidel na dobu 3 let. SouþasnČ byl ve výroku o trestu zrušen rozsudek Okresního soudu v ýeské
LípČ ze dne 5.2.2007 sp.zn. 4T 323/2006, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok
obsahovČ navazující, pokud vzhledem ke zmČnČ, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.
Usnesením Okresního soudu v ýeské LípČ ze dne 14.4.2010 sp.zn. 3T 74/2006 bylo rozhodnuto
tak, že ve smyslu § 419 tr. zákoníku obžalovaný
nevykoná trest zákazu þinnosti a
dále mu byl pomČrnČ zkrácen nepodmínČný trest odnČtí svobody o tĜi mČsíce. V evidenþní kartČ
Ĝidiþe má obžalovaný
jeden záznam odpovídající rozsudku Okresního soudu
v ýeské LípČ sp.zn. 4T 323/2006.
Na základČ provedeného dokazování a po jeho zhodnocení dospČl soud k závČru, že
v prĤbČhu hlavního líþení byly provedeny všechny dostupné dĤkazy, které mohly objasnit
skutkový stav vČci. Tyto dĤkazy však nemohou vést k bezpeþnému a jednoznaþnému závČru, na
jehož základČ by mohl být obžalovaný
uznán vinným jednáními, které mu byly
obžalobou kladeny za vinu. Soud má za to, že nebyla bezpeþnČ vyvrácena obhajoba, kterou
obžalovaný
uplatnil. Obžalovaný od samého poþátku trestního Ĝízení uvádČl, že
na všechny práce v lese mČl vždy pĜíslušná povolení a rozhodnČ popíral, že by se dopustil skutku,
který je popsán tak, že mezi obcemi Sloup v ýechách a Svojkov došlo v období od 25.8.2007 do
27.9.2007 ke krádeži celkem 166 ks rĤzných stromĤ (borovice, duby, buky a bĜízy) o prĤmČrech
kmenĤ od 20 do 45 cm. Obžalovaný se hájil tím, že nebyl schopen sám, resp. spoleþnČ se svými
pomocníky takové množství dĜeva vĤbec vytČžit a odvézt z lesa s ohledem na své technické
možnosti, protože disponoval pouze bČžnou motorovou pilou a jedním nákladním vozidlem do
nosnosti 5 tun. Obhajoba obžalovaného je pĜitom potvrzována výpovČdí svČdkĤ
i svČdka
kteĜí shodnČ potvrdili, že obžalovaný v lese kácel stromy velmi
malých prĤmČrĤ a stromy nakládal pouze ruþnČ na vozidlo typu
SvČdek
nebyl vĤbec
schopen oznaþit blíže þasové období, kdy obžalovaného v lese vidČl, nicménČ svČdek
uvedl, že se jednalo právČ o rok 2007. Obžaloba v zásadČ vycházela z výpovČdi svČdkĤ
a
které byly zachyceny formou úĜedních záznamĤ. Tito svČdci po
zákonném pouþení sice pĜed soudem uvedli, že pomáhali obžalovanému
pĜi
práci v lese, nicménČ ani jeden z tČchto svČdkĤ nebyl schopen blíže specifikovat, zda se práce
v lese úþastnili také v pĜesnČ vymezeném období od 25.8.2007 do 27.9.2007. KonkrétnČ svČdek
uvedl, že v lese pracoval pouze jedno léto mezi lety 2005-2007. SvČdek rovnČž
uvedl, že když byl policií pĜiveden na místo þinu, byl velice zmatený, nicménČ je možné, že
v období, kdy v lese pracoval, práce probíhala vždy na jednom místČ. SvČdek v každém pĜípadČ
uvedl, že v lese pracoval pouze v období prázdnin, maximálnČ v kvČtnu pĜed prázdninami. SvČdek
nejprve ve své výpovČdi nebyl schopen blíže specifikovat období, kdy pomáhal
obžalovanému
v lese, nicménČ na základČ opakovaných dotazĤ období
specifikoval tak, že se mČlo jednat o léto roku 2007. SvČdek vypovČdČl, že obžalovanému
pomáhal nakládat pokácené stromy a uklízet vČtve, pĜiþemž na místČ, které ukázal policii, byl
s obžalovaným v prĤbČhu nČkolika mČsícĤ od léta do podzimu, zĜejmČ roku 2007, opakovanČ.
SvČdek na závČr své výpovČdi pĜitom pĜipustil, že s obžalovaným se nerozešel v dobrém, protože
obžalovaný mu dluží peníze. O výpovČć tohoto svČdka se soud nemohl opĜít, neboĢ výpovČć
neodpovídá popisu skutku v tom smČru, že ke krádeži mČlo dojít na jednom konkrétním místČ
v období maximálnČ jednoho mČsíce a svČdek pĜitom popisuje, že na místČ, které oznaþil policii,
byl s obžalovaným
opakovanČ po Ĝadu mČsícĤ od léta až do podzimu roku 2007.
ObdobnČ nelze podle názoru soudu bezpeþnČ vyjít ani z výpovČdi svČdkynČ
která
sama uvedla, že obžalovanému pomáhala v lese Ĝadu let v období roku 2006-2008. Pokud byla
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svČdkynČ smČrována k období uvedenému v obžalobČ, vypovČdČla, že když ji kontaktovala
policie, byla s policií na místČ, kde obžalovanému pomáhala, ale nedovede se vyjádĜit k tomu, zda
mohl obžalovaný odcizit množství 166 stromĤ. SvČdkynČ v každém pĜípadČ setrvala na tom, že
obžalovanému pomáhala v období letních prázdnin roku 2007, protože s sebou mČla dvČ nezletilé
dČti, které normálnČ nastoupily k 1.9.2007 do školy. Ani z této výpovČdi proto nelze bezpeþnČ
dovodit, že by se obžalovaný
dopustil posuzované krádeže dĜevní hmoty.
Z dalších dĤkazĤ, konkrétnČ z výpovČdi svČdka
a protokolĤ o ohledání místa þinu
bylo sice zjištČno, kdy a kde došlo ke spáchání trestného þinu, nicménČ tyto dĤkazy nepĜinesly
poznatek o osobČ, která tento þin mČla spáchat. Soud proto dospČl k závČru, že existují výrazné
pochybnosti o tom, zda to byl právČ obžalovaný
kdo se dopustil posuzovaného
jednání kvalifikovaného jako trestný þin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zákona, tak jak byl
tento trestný þin popsán pod bodem 1 obžaloby. Proto byl obžalovaný
v tomto
bodČ obžaloby zproštČn podle § 226 písm. c) tr. Ĝádu, neboĢ nebylo prokázáno, že tento skutek
spáchal. OhlednČ druhého bodu obžaloby kvalifikovaného jako trestný þin maĜení výkonu
úĜedního rozhodnutí a vykázání podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zákona byl obžalovaný
obžaloby zproštČn podle § 226 písm. b) tr. Ĝádu, neboĢ v žalobním návrhu oznaþený
skutek není trestným þinem. Pro své rozhodnutí byl soud veden úvahou spoþívající v tom, že
obžalovaný
byl sice v minulosti odsouzen rozsudkem Okresního soudu v ýeské
LípČ ze dne 5.2.2007 sp.zn. 4T 323/2006, mj. k trestu zákazu þinnosti spoþívající v zákazu Ĝízení
všech motorových vozidel na dobu 3 let. Citovaný rozsudek byl ve výroku o trestu zrušen
rozsudkem Okresního soudu v ýeské LípČ ze dne 17.9.2008 sp.zn. 3T 74/2006, pĜiþemž i tímto
rozsudkem byl obžalovanému uložen opČt mj. stejný trest zákazu þinnosti spoþívající v zákazu
Ĝízení všech motorových vozidel na dobu 3 let. Obžalovaný
proto nepochybnČ
vykonával uložený trest zákazu þinnosti rovnČž v roce 2007, tak jak je uvedeno ve skutkové vČtČ
obžaloby. V této souvislosti nicménČ nelze pĜehlédnout skuteþnost, že od 1.1.2010 nabyl
úþinností zákon þ. 40/2009 trestní zákoník, podle kterého pĜestalo být trestným þinem jednání
pachatele, který Ĝídil motorové vozidlo bez pĜíslušného Ĝidiþského oprávnČní (podle dĜívČjší právní
úpravy trestný þin Ĝízení motorového vozidla bez Ĝidiþského oprávnČní podle § 180d tr. zákona).
Proto také Okresní soud v ýeské LípČ usnesením ze dne 14.4.2010 sp.zn. 3T 74/2006 rozhodl ve
smyslu § 419 tr. zákoníku tak, že obžalovaný
mj. nevykoná trest zákazu þinnosti
spoþívající v zákazu Ĝízení všech motorových vozidel na dobu 3 roky, který mu byl uložen jako
souhrnný rozsudkem Okresního soudu v ýeské LípČ ze dne 5.2.2007 sp.zn. 4T 323/2006.
S ohledem na tyto právní úvahy proto dospČl Okresní soud v ýeské LípČ k závČru, že jednání
popsané ve skutkové vČtČ obžaloby pod bodem 2 nemĤže být trestným þinem a rozhodl o
zproštČní obžaloby ve smyslu § 226 písm. b) tr. Ĝádu.
V rámci adhezního Ĝízení se s nárokem na náhradu škody ĜádnČ a vþas pĜipojily Lesy ýR,
s.p. Vzhledem k tomu, že soud rozhodl o zproštČní obžaloby, nezbylo než poškozeného s takto
uplatnČným nárokem odkázat ve smyslu § 229 odst. 3 tr. Ĝádu na Ĝízení ve vČcech
obþanskoprávních.

Pouþení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do osmi dnĤ ode dne jeho doruþení k
Okresnímu soudu v ýeské LípČ, o kterém by pak rozhodoval Krajský soud v Ústí nad
Labem - poboþka Liberec.
Odvolání musí být ve lhĤtČ osmi dnĤ od doruþení opisu rozsudku nebo v další lhĤtČ k
tomu stanovené pĜedsedou senátu soudu I. stupnČ, podle § 251 tr.Ĝádu, také
odĤvodnČno tak, aby bylo patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady
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jsou vytýkány rozsudku nebo Ĝízení, které rozsudku pĜedcházelo. Odvolání je tĜeba
zaslat ve trojím vyhotovení. Toto právo nenáleží osobám, které se ho výslovnČ vzdaly.
V ýeské LípČ dne 11. Ĝíjna 2011
Mgr. Milan Vencl, v.r.
samosoudce

Za správnost vyhotovení:
Lenka Hoffmanová
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ýíslo jednací: 3 T 45/2016-50

ýESKÁ REPUBLIKA

TRESTNÍ PěÍKAZ
Samosoudce Okresního soudu v ýeské LípČ vydal dne 6. 4. 2016 v ýeské LípČ podle § 314e
odst. 1 trestního Ĝádu následující trestní pĜíkaz:

ObvinČný:
Milan Horák,
nar. 6.1.1995 v ýeské LípČ, trvale bytem Ralsko – Ploužnice 344, dČlník,
j e v i n e n, ž e
v pĜesnČ nezjištČné dobČ od 16:00 hod. dne 7.3.2016 do 17:50 hod. dne 9.3.2016
v katastrálním území obce Ralsko, podél cesty vedoucí na letištČ Hradþany, odcizil nejménČ
25 m hliníkového kabelu, který následnČ zpenČžil ve sbČrnČ druhotných surovin za þástky
133,- Kþ, 126,- Kþ a 7,- Kþ, kdy tímto jednáním zpĤsobil poškozené spoleþnosti Vojenské
lesy a statky ýR, s.p., Iý 00000205 nejménČ škodu ve výši 266,- Kþ,
kdy podezĜelý Milan Horák se tohoto jednání dopustil pĜes to, že byl trestním pĜíkazem
Okresního soudu v ýeské LípČ sp.zn. 41 T 16/2014 ze dne 15.1.2014, právní moc dne
27.2.2014, odsouzen pro pĜeþin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b) trestního zákoníku
k trestu odnČtí svobody v trvání pČti mČsícĤ, jehož výkon byl podmínČnČ odložen na zkušební
dobu v trvání 18 mČsícĤ, a dále byl rozsudkem Okresního soudu v ýeské LípČ sp.zn. 17 T
107/2014 ze dne 22.6.2015, právní moc dne 22.6.2015, odsouzen pro pĜeþin krádeže podle §
205 odst. 2 trestního zákoníku k trestu obecnČ prospČšných prací ve výmČĜe 250 hodin, které
dosud nevykonal,
tedy
pĜisvojil si cizí vČc tím, že se jí zmocnil a za takový þin byl v posledních tĜech letech
odsouzen nebo potrestán,
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pokraþování
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þímž spáchal

pĜeþin krádeže dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku,

a

odsuzuje se

podle § 205 odst. 2 trestního zákoníku s pĜihlédnutím k § 314e odst. 2 písm. a) trestního Ĝádu
k trestu odnČtí svobody v trvání s e d m i (7) mČsícĤ.
Podle § 81 odst. 1 trestního zákoníku se výkon tohoto trestu podmínČnČ odkládá a podle § 82
odst. 1 trestního zákoníku se stanoví zkušební doba v trvání d v a n á c t (12) mČsícĤ.

Pouþení: Proti tomuto trestnímu pĜíkazu lze do osmi dnĤ od jeho doruþení podat u zdejšího
soudu odpor. Právo podat odpor nenáleží poškozenému. Pokud je odpor podán vþas
a oprávnČnou osobou, trestní pĜíkaz se ruší a ve vČci bude naĜízeno hlavní líþení.
PĜi projednání vČci v hlavním líþení není samosoudce vázán právní kvalifikací, ani
druhem a výší trestu, obsaženými v trestním pĜíkazu. Jinak se trestní pĜíkaz stává
pravomocným a vykonatelným. V pĜípadČ, kdy obvinČný odpor nepodá, vzdává se
tím práva projednání vČci v hlavním líþení.

V ýeské LípČ dne 6. dubna 2016

JUDr. Mgr. Pavel KĜíž
samosoudce

Za správnost vyhotovení:

ÿ. j. 3 T 124/2019-51

Usnesení
Samosoudce Okresního soudu v þeské Lípě rozhodl dne 24. őíjna 2019 v trestní věci obviněného
bytem
stíhaného pro
pőeÿin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku,
takto:
Podle § 314c odst. 1 písm. a) trestního őádu a § 188 odst. 1 písm. f) trestního őádu, za použití § 307
odst. 1 trestního őádu, se trestní stíhání obviněného
pro
skutek spoÿívající v tom, že v době od 16:34 hodin dne 7. 5. 2019 do 07:15 hodin dne 7. 7. 2019 v
Dolní Krupé, lokalitě U Lišÿích nor opakovaně na skládce dőeva odcizil vyrobené jehliÿnaté
palivové dőevo v celkovém množství 10m3, které z místa odvozil ve svém osobním automobilu
znaÿky
ÿímž poškozené Vojenské lesy a statky þR, s. p.,
Iþ: 00000205 zpţsobil celkovou škodu ve výši 6.560 Kÿ,
kterým měl spáchat pőeÿin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku,
podmíněně zastavuje.
Podle § 307 odst. 3 trestního őádu se obžalovanému stanoví zkušební doba v délce 12 (dvanácti)
měsícţ.
Podle § 307 odst. 4 trestního őádu se obviněnému
ukládá, aby ve zkušební
době podmíněného zastavení trestního stíhání nahradil zbylou škodu ve výši 4 560 Kÿ, na úÿet
poškozené organizace Vojenské lesy a statky þR, s. p., 160848852/0300, variabilní symbol
0000007019.
Odţvodnění

1. Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v þeské Lípě podal dne 14. 8. 2019 návrh na
potrestání proti osobě obviněného pro skutek, citovaný shora. Ve věci byla požádána o
spolupráci Probaÿní a mediaÿní služba þeská lípa (dále jen PMS), která zahájila spolupráci
s klientem. Stőedisko PMS poté zaslalo soudu písemné vyjádőení, že byl kontaktován
obžalovaný i poškození, obžalovaný projevil lítost nad svým jednáním, pőiÿemž obviněný je
ochoten uhradit škodu, pőiÿemž tak již ÿásteÿně uÿinil.
2. Podle § 314c odst. 1 písm. a) trestního őádu samosoudce obžalobu a návrh na potrestání
pőedběžně neprojednává, pőezkoumá je však z hledisek uvedených v § 181 odst. 1 a § 186. Podle
§ 188 odst. 1 písm. f) trestního őádu trestní stíhání podmíněně zastaví podle § 307 nebo
rozhodne o schválení narovnání podle § 309 odst. 1. Podle § 307 trestního őádu v őízení o
pőeÿinu mţže se souhlasem obviněného soud zastavit trestní stíhání, jestliže se obviněný k ÿinu
doznal a nahradil škodu, pokud byla ÿinem zpţsobena, nebo s poškozeným o její náhradě
uzavőel dohodu, anebo uÿinil jiná potőebná opatőení k její náhradě, a vzhledem k osobě
obviněného, s pőihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem pőípadu lze dţvodně
takové rozhodnutí považovat za dostaÿující.
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3. V dané věci bylo zjištěno, že trestní sazba posuzovaného pőeÿinu nepőevyšuje 5 let, obžalovaný
se ke skutku doznal, pőiÿemž škoda poškozenému byla již ÿásteÿně uhrazena, což je doloženo
zprávou PMS, poškozeným i samotným obviněným. Ze zpráv o osobní pověsti MěÚ þeská
Lípa nebyla zjištěna žádná závažná provinění obviněného. V Rejstőíku trestţ fyzických osob
nemá obžalovaný žádný záznam.
4. S ohledem na výše uvedené soud dospěl k závěru, že byly naplněny podmínky institutu
podmíněného zastavení. Obžalovaný se k trestné ÿinnosti doznal a posléze se postavil k celé
záležitosti kladně, když spolupracoval s PMS a škodu ÿásteÿně poškozenému zaplatil a pőislíbil
ve splátkách její celé uhrazení. K osobě obžalovaného nebylo stran trestního őízení výhrad,
v Rejstőíku trestţ fyzických osob nemá obžalovaný záznam, ke kterému by bylo možno
pőihlížet. Lze dţvodně pőedpokládat, že se jednalo o ojedinělé vyboÿení z jinak őádného vedení
života obžalovaného, proto soud rozhodl o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání se
stanovením zkušební doby na 12 měsícţ, což soud považuje za adekvátní s ohledem na zpţsob
provedení, právní kvalifikaci, rozsah škody a osobu obžalovaného. V pőípadě, že se v této
zkušební době obžalovaný nedopustí žádné další trestné ÿinnosti, vyhne se trestnímu postihu
v podobě pokraÿování v trestním stíhání a mţže být posléze rozhodnuto o jeho osvědÿení, což
je podmíněno celkovou úhradou škody, kterou poškozené organizaci zpţsobil.

Pouÿení:
Proti tomuto usnesení je možno do tőí dnţ od jeho oznámení podat stížnost, a to prostőednictvím
Okresního soudu v þeské Lípě. O stížnosti by rozhodoval Krajský soud v Ústí nad Labem –
poboÿka v Liberci.

þeská Lípa 24. őíjna 2019
JUDr. Mgr. Pavel Kőíž, v.r.
samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Bahníková

ÿj. 3 T 136/2018- 888

þESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Okresní soud v þeské Lípě rozhodl pői hlavním líÿení konaném dne 25. dubna 2019 samosoudcem
JUDr. Mgr. Pavlem Kőížem,
Obžalovaný

takto:

podle § 226 písm. c) trestního őádu se zprošřuje obžaloby, že

1) v pőesně nezjištěné době od 20,00 hod. dne 28. 10. 2017 do 06,30 hod. dne 29. 10. 2017 v obci
Cvikov u domu v ul. Sídliště ÿ. p.
po rozbití skleněné výplně trojúhelníkového okna levých
zadních dveőí vnikli do zde zaparkovaného a őádně zajištěného motorového vozidla zn.
barva
ve vozidle vše prohledali a odcizili autorádio s navigací
zn.
v hodnotě 60.645 Kÿ, a poškodili elektrický svazek kabelţ od rádia, ÿímž poškozené
nar.
zpţsobili škodu na odcizení ve výši nejméně 20.000 Kÿ a škodu
na poškození zaőízení ve výši 8.100 Kÿ,
2) v pőesně nezjištěné době od 19,00 hod. dne 12. 11. 2017 do 06:05 hod. dne 13. 11. 2017 v obci
Cvikov na parkovišti u trafostanice v ul. Vanÿurova u domu ÿ. p.
po rozbití skleněné výplně
trojúhelníkového okna levých zadních dveőí vnikli do zde zaparkovaného a őádně
zajištěného motorového vozidla zn.
ve vozidle vše
prohledali a odcizili autorádio s navigací zn.
model 701 v hodnotě 9.424 Kÿ a flash-diskem
s 2 micro SD kartami v hodnotě 490 Kÿ, ze zavazadlového prostoru odcizili klíÿ na kola v hodnotě
200 Kÿ, prošívanou deku v hodnotě 140 Kÿ, autožárovky v hodnotě 200 Kÿ, svinovací 5 metr
v hodnotě 50 Kÿ, rţzné náőadí a to šroubováky a imbusové klíÿe v hodnotě 150 Kÿ, zimní őetězy
v hodnotě 2.000 Kÿ, tažné lano v hodnotě 500 Kÿ, startovací kabely v hodnotě 500 Kÿ, hasící
práškový pőístroj v hodnotě 350 Kÿ, a poškodili elektrický svazek kabelţ od rádia, ÿímž
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poškozenému
nar.
škodu na poškození zaőízení ve výši 8.100 Kÿ,

3 T 136/2018

zpţsobili škodu na odcizení ve výši 14.004 Kÿ a

3) v pőesně nezjištěné době od 11,00 hod. dne 11. 11. 2017 do 08,50 hod. dne 13. 11. 2017 v obci
po rozbití skleněné výplně trojúhelníkového okna pravých
Cvikov v ul. Potoÿní u domu ÿ. p.
zadních dveőí vnikli do zde zaparkovaného a őádně zajištěného motorového vozidla zn.
ve vozidle vše prohledali, ale nic neodcizili, ÿímž
poškozenému
nar.
zpţsobili škodu na poškození vozidla ve výši 2.600
Kÿ,
4) v pőesně nezjištěné době od 11,00 hod. dne 23. 12. 2017 do 14,45 hod. dne 30. 12. 2017 v obci
Cvikov v ul. Komenského u ÿ. p.
po pőestőižení oka visacího zámku pőesně nezjištěným
pőedmětem vnikli do samostatně stojící zděné stodoly, sloužící jako externí skladiště prodejny
"Beruška" Cvikov, uvnitő vše prohledali a odcizili sněžnou frézu zn.
barvy
v hodnotě 18.500 Kÿ, pőívěsný vozík za ÿtyőkolku zn.
barvy v hodnotě 8.250 Kÿ,
benzinovou sekaÿku zn.
barvy v hodnotě 6.750 Kÿ, a vnitőní závaží do kol na
pőevodovku v hodnotě 1.980 Kÿ, ÿímž poškozenému
zpţsobili škodu na odcizení ve výši 35.480 Kÿ a škodu na poškození zámku ve výši 200 Kÿ,
5) po pőedchozí vzájemné domluvě v pőesně nezjištěné době od 19,45 hod. dne 3. 1. 2018 do 07,55
hod. dne 4. 1. 2018 v obci Cvikov na odstavném parkovišti v ul. Sídliště nedaleko domu ÿ. p.
po rozbití skleněné výplł okna posuvných pravých dveőí vnikli do zde zaparkovaného a őádně
zajištěného motorového vozidla zn.
barvy, uvnitő vše prohledali a
odcizili autonavigaci zn.
barvy s poškozením pőívodního kabelu k této navigaci
v hodnotě 53.404 Kÿ, svazek 10 ks klíÿţ FAB od domu v hodnotě nejméně 115 Kÿ, napájecí
adaptér s kabelem k telefonu zn.
v hodnotě 500 Kÿ, a mobilní tlaÿítkový telefon zn.
v hodnotě 300 Kÿ, ÿímž poškozenému
nar.
zpţsobili škodu na odcizení
ve výši 54.319 Kÿ a škodu na poškození zaőízení vozidla ve výši 19.000 Kÿ,
6) v pőesně nezjištěné době od 19,00 hod. dne 9. 1. 2018 do 08,00 hod. dne 10. 1. 2018 v obci Pihel
na parkovišti pőed Restaurací s penzionem Golf Resort ÿ. p.
po rozbití skleněné výplně okna
zadních pravých dveőí vnikli do zaparkovaného a őádně zajištěného motorového vozidla zn.
barvy, uvnitő vše prohledali a odcizili svazek rţzných klíÿţ od bytu a
rodinného domu (1 ks generální klíÿ, 2 ks bezpeÿnostních klíÿţ s kartiÿkou, 2 ks FAB, 1 ks
k domovní schránce), zavírací kapesní nožík s dőevěnou rukojetí nezj. znaÿky v hodnotě 100 Kÿ,
klíÿe od nosiÿe na kola v hodnotě 300 Kÿ a dále se pokusili odcizit autonavigaci zn.
v hodnotě 93.240 Kÿ v majetku pošk. ŠkoFIN s.r.o., Iþ: 45805369 s demontováním rámeÿku,
kdy však k odcizení ani poškození nedošlo, ÿímž poškozenému
nar.
zpţsobili škodu na odcizení věcí ve výši 400 Kÿ a k/ke škodě poškozené spoleÿnosti ŠkoFIN
s.r.o., Iþ: 45805369, škodu na poškození vozidla ve výši 45.600 Kÿ,
7) v pőesně nezjištěné době od 19,00 hod. dne 9. 1. 2018 do 08,00 hod. dne 10. 1. 2018 v obci Pihel
na parkovišti pőed Restaurací s penzionem Golf Resort ÿ. p.
po rozbití skleněné výplně okna
zadních pravých dveőí vnikli do zde zaparkovaného a őádně zajištěného motorového vozidla zn.
barvy, uvnitő vše prohledali a odcizili pőenosný chladící
box na 12 V nezj. znaÿky v hodnotě 1.200 Kÿ, doklady od vozidla, dioptrické sluneÿní brýle zn.
v hodnotě 3.000 Kÿ, vstupní kartu do firmy
ku škodě poškozeného
nar.
dále vytrhli zadní roletu oddělující zavazadlový prostor od interiéru
vozu a odtud následně odcizili kufr na náőadí zn.
s obsahem rţzného náőadí jako 6 ks kleště
zn.
2 ks stahovák dvouramenný, montážní kleště zn.
digitální měőící jednotka tzv.
refraktometr nezj. znaÿky, rţzné ruÿní náőadí zn.
tiskový manometr zn.
2 ks
strojní závitník zn.
2 ks ráÿna a sada nástrÿkových klíÿţ zn.
sada
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oÿkoplochých klíÿţ a ráÿny zn.
sada závitových redukcí zn.
pracovní náőadí
(montážní klíÿe, nástrÿky a nástrÿkové klíÿe) vše zn.
akuvrtaÿka zn.
sada bitţ, set
šroubovákţ a další náőadí v hodnotě 54.000 Kÿ, dále odcizili kufr na elektromateriál zn.
s
obsahem 2 ks ochrana zn.
měőiÿ kabelţ nezj. znaÿky, lineární sířový zdroj nezj.
znaÿky, 2 ks konektor kabelu Opol 6, digitální multimetr zn.
LED lampa zn.
4 ks digitální multimetr zn.
a další rţzný elektromateriál v hodnotě 27.550 Kÿ, ÿímž
poškozenému
nar.
zpţsobili škodu na odcizení ve výši nejméně
4.200 Kÿ a dále ku škodě pošk. firmy
Švýcarsko, zpţsobili
škodu na odcizení ve výši nejméně 81.550 Kÿ a škodu na poškozeném zaőízení ve výši 13.200 Kÿ,
a tohoto jednání se
nar.
měl dopustit pőesto, že byl rozsudkem Okresního
soudu v Pardubicích ze dne 24. 2. 2005 ÿ. j. 2 T 10/2015-92, který nabyl vţÿi němu právní moci dne
23. 9. 2015, odsouzen pro pőeÿin krádeže dle § 205 odst. 2 trestního zákoníku ve spolupachatelství
dle § 23 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody ve výměőe 8 měsícţ se zaőazením do věznice
s ostrahou, který vykonal dne 6. 12. 2016,
8) v dosud pőesně nezjištěné době kolem 00,20 hod. dne 4. 12. 2017 v obci Cvikov v ul. Slovanka v
zadní ÿásti zahrady sešlápnutím pletivového oplocení vnikli na soukromý oplocený pozemek
zahrady rodinného domu ÿ. p.
s úmyslem neoprávněného užívání zde zaparkovaného
motorového vozidla zn.
RZ
v hodnotě 355.000 Kÿ od kterého měl
ve svém držení klíÿ, kdy poté u dvoukőídlé elektricky ovládané brány v pőední ÿásti
zahrady odšroubovali ÿep z ramene elektrického zavírání brány, který drží bránu na motoru,
pőiÿemž byli vyrušeni majitelem, který na ně zakőiÿel s výzvou, že má zbrał a který následně na
výstrahu vystőelil dvakrát do vzduchu z plynové pistole, v dţsledku ÿehož oba z místa utekli, ÿímž
poškozenému
nar.
zpţsobili škodu na poškození zaőízení brány ve
výši nejméně 2000 Kÿ,

tedy
ad 1) až 7)
- úmyslným spoleÿným jednáním dvou osob, dílem jednáním, které směőovalo k dokonání
trestného ÿinu, si pőisvojil cizí věc tím, že se jí zmocnil, ÿin spáchal vloupáním, byl za takový ÿin
v posledních tőech letech odsouzen a ÿinem zpţsobil větší škodu,
ad 1) až 8)
- úmyslným spoleÿným jednáním dvou osob poškodili cizí věc a zpţsobili tak na cizím majetku
škodu nikoliv nepatrnou,
ad 8)
- úmyslným spoleÿným jednáním dvou osob se dopustili jednání, které bezprostőedně směőovalo
k tomu, že se zmocní cizího motorového vozidla v úmyslu jej pőechodně užívat,
-

úmyslným spoleÿným jednáním dvou osob neoprávněně vnikli do obydlí jiného a pői ÿinu
pőekonali pőekážku, jejímž cílem je zabránit vniknutí,

ÿímž měl spáchat
ad 1) až 7)
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pokraÿující pőeÿin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3 trestního zákoníku,
dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku spáchaný formou
spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku,

ad 1) až 8)
-

pokraÿující pőeÿin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 trestního zákoníku spáchaný formou
spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku,

ad 8)
- pőeÿin neoprávněné užívání cizí věci podle § 207 odst. 1 trestního zákoníku ve stádiu pokusu
podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, spáchaný formou spolupachatelství podle § 23 trestního
zákoníku,
-

pőeÿin porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku spáchaný
formou spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku,

neboř nebylo prokázáno, že tyto skutky spáchal obžalovaný.
Naproti tomu obžalovaný

je vinen, že
spoleÿně s dosud neustanovenou osobou
1) v pőesně nezjištěné době od 20,00 hod. dne 28. 10. 2017 do 06,30 hod. dne 29. 10. 2017 v obci
Cvikov u domu v ul. Sídliště ÿ. p.
po rozbití skleněné výplně trojúhelníkového okna levých
zadních dveőí vnikli do zde zaparkovaného a őádně zajištěného motorového vozidla zn.
barva
ve vozidle vše prohledali a odcizili autorádio s navigací
zn.
v hodnotě 60.645 Kÿ, a poškodili elektrický svazek kabelţ od rádia, ÿímž poškozené
nar.
, zpţsobili škodu na odcizení ve výši nejméně 20.000 Kÿ a škodu
na poškození zaőízení ve výši 8.100 Kÿ,
2) v pőesně nezjištěné době od 19,00 hod. dne 12. 11. 2017 do 06:05 hod. dne 13. 11. 2017 v obci
Cvikov na parkovišti u trafostanice v ul. Vanÿurova u domu ÿ. p.
po rozbití skleněné výplně
trojúhelníkového okna levých zadních dveőí vnikli do zde zaparkovaného a őádně
zajištěného motorového vozidla zn.
ve vozidle vše
prohledali a odcizili autorádio s navigací zn.
model 701 v hodnotě 9.424 Kÿ a flash-diskem
s 2 micro SD kartami v hodnotě 490 Kÿ, ze zavazadlového prostoru odcizili klíÿ na kola v hodnotě
200 Kÿ, prošívanou deku v hodnotě 140 Kÿ, autožárovky v hodnotě 200 Kÿ, svinovací 5 metr
v hodnotě 50 Kÿ, rţzné náőadí a to šroubováky a imbusové klíÿe v hodnotě 150 Kÿ, zimní őetězy
v hodnotě 2.000 Kÿ, tažné lano v hodnotě 500 Kÿ, startovací kabely v hodnotě 500 Kÿ, hasící
práškový pőístroj v hodnotě 350 Kÿ, a poškodili elektrický svazek kabelţ od rádia, ÿímž
poškozenému
nar.
zpţsobili škodu na odcizení ve výši 14.004 Kÿ a
škodu na poškození zaőízení ve výši 8.100 Kÿ,
3) v pőesně nezjištěné době od 11,00 hod. dne 11. 11. 2017 do 08,50 hod. dne 13. 11. 2017 v obci
po rozbití skleněné výplně trojúhelníkového okna pravých
Cvikov v ul. Potoÿní u domu ÿ. p.
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zadních dveőí vnikli do zde zaparkovaného a őádně zajištěného motorového vozidla zn.
ve vozidle vše prohledali, ale nic neodcizili, ÿímž
poškozenému
nar.
, zpţsobili škodu na poškození vozidla ve výši 2.600
Kÿ,
4) v pőesně nezjištěné době od 11,00 hod. dne 23. 12. 2017 do 14,45 hod. dne 30. 12. 2017 v obci
Cvikov v ul. Komenského u ÿ. p.
po pőestőižení oka visacího zámku pőesně nezjištěným
pőedmětem vnikli do samostatně stojící zděné stodoly, sloužící jako externí skladiště prodejny
"Beruška" Cvikov, uvnitő vše prohledali a odcizili sněžnou frézu zn.
barvy
v hodnotě 18.500 Kÿ, pőívěsný vozík za ÿtyőkolku zn.
barvy v hodnotě 8.250 Kÿ,
benzinovou sekaÿku zn.
barvy v hodnotě 6.750 Kÿ, a vnitőní závaží do kol na
pőevodovku v hodnotě 1.980 Kÿ, ÿímž poškozenému
nar.
zpţsobili škodu na odcizení ve výši 35.480 Kÿ a škodu na poškození zámku ve výši 200 Kÿ,
5) po pőedchozí vzájemné domluvě v pőesně nezjištěné době od 19,45 hod. dne 3. 1. 2018 do 07,55
hod. dne 4. 1. 2018 v obci Cvikov na odstavném parkovišti v ul. Sídliště nedaleko domu ÿ. p.
po rozbití skleněné výplł okna posuvných pravých dveőí vnikli do zde zaparkovaného a őádně
zajištěného motorového vozidla zn.
barvy, uvnitő vše prohledali a
odcizili autonavigaci zn.
ÿerné barvy s poškozením pőívodního kabelu k této navigaci
v hodnotě 53.404 Kÿ, svazek 10 ks klíÿţ FAB od domu v hodnotě nejméně 115 Kÿ, napájecí
adaptér s kabelem k telefonu zn.
v hodnotě 500 Kÿ, a mobilní tlaÿítkový telefon zn.
v hodnotě 300 Kÿ, ÿímž poškozenému
nar.
zpţsobili škodu na odcizení
ve výši 54.319 Kÿ a škodu na poškození zaőízení vozidla ve výši 19.000 Kÿ,
6) v pőesně nezjištěné době od 19,00 hod. dne 9. 1. 2018 do 08,00 hod. dne 10. 1. 2018 v obci Pihel
na parkovišti pőed Restaurací s penzionem Golf Resort ÿ. p.
po rozbití skleněné výplně okna
zadních pravých dveőí vnikli do zaparkovaného a őádně zajištěného motorového vozidla zn.
barvy, uvnitő vše prohledali a odcizili svazek rţzných klíÿţ od bytu a
rodinného domu (1 ks generální klíÿ, 2 ks bezpeÿnostních klíÿţ s kartiÿkou, 2 ks FAB, 1 ks
k domovní schránce), zavírací kapesní nožík s dőevěnou rukojetí nezj. znaÿky v hodnotě 100 Kÿ,
klíÿe od nosiÿe na kola v hodnotě 300 Kÿ a dále se pokusili odcizit autonavigaci zn.
v hodnotě 93.240 Kÿ v majetku pošk. ŠkoFIN s.r.o., Iþ: 45805369 s demontováním rámeÿku,
kdy však k odcizení ani poškození nedošlo, ÿímž poškozenému
nar.
zpţsobili škodu na odcizení věcí ve výši 400 Kÿ a k/ke škodě poškozené spoleÿnosti ŠkoFIN
s.r.o., Iþ: 45805369, škodu na poškození vozidla ve výši 45.600 Kÿ,
7) v pőesně nezjištěné době od 19,00 hod. dne 9. 1. 2018 do 08,00 hod. dne 10. 1. 2018 v obci Pihel
na parkovišti pőed Restaurací s penzionem Golf Resort ÿ. p.
po rozbití skleněné výplně okna
zadních pravých dveőí vnikli do zde zaparkovaného a őádně zajištěného motorového vozidla zn.
barvy, uvnitő vše prohledali a odcizili pőenosný chladící
box na 12 V nezj. znaÿky v hodnotě 1.200 Kÿ, doklady od vozidla, dioptrické sluneÿní brýle zn.
v hodnotě 3.000 Kÿ, vstupní kartu do firmy
ku škodě poškozeného
nar.
dále vytrhli zadní roletu oddělující zavazadlový prostor od interiéru
vozu a odtud následně odcizili kufr na náőadí zn.
s obsahem rţzného náőadí jako 6 ks kleště
zn.
2 ks stahovák dvouramenný, montážní kleště zn.
digitální měőící jednotka tzv.
refraktometr nezj. znaÿky, rţzné ruÿní náőadí zn.
, tiskový manometr zn.
2 ks
strojní závitník zn.
2 ks ráÿna a sada nástrÿkových klíÿţ zn.
sada
oÿkoplochých klíÿţ a ráÿny zn.
sada závitových redukcí zn.
pracovní náőadí
(montážní klíÿe, nástrÿky a nástrÿkové klíÿe) vše zn.
akuvrtaÿka zn.
sada bitţ, set
šroubovákţ a další náőadí v hodnotě 54.000 Kÿ, dále odcizili kufr na elektromateriál zn.
s
obsahem 2 ks ochrana zn.
měőiÿ kabelţ nezj. znaÿky, lineární sířový zdroj nezj.
znaÿky, 2 ks konektor kabelu Opol 6, digitální multimetr zn.
LED lampa zn.
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4 ks digitální multimetr zn.
a další rţzný elektromateriál v hodnotě 27.550 Kÿ, ÿímž
poškozenému
nar.
zpţsobili škodu na odcizení ve výši nejméně
4.200 Kÿ a dále ku škodě pošk. firmy
Švýcarsko, zpţsobili
škodu na odcizení ve výši nejméně 81.550 Kÿ a škodu na poškozeném zaőízení ve výši 13.200 Kÿ,
8) v dosud pőesně nezjištěné době kolem 00,20 hod. dne 4. 12. 2017 v obci Cvikov v ul. Slovanka v
zadní ÿásti zahrady sešlápnutím pletivového oplocení vnikli na soukromý oplocený pozemek
zahrady rodinného domu ÿ. p.
s úmyslem neoprávněného užívání zde zaparkovaného
motorového vozidla zn.
v hodnotě 355.000 Kÿ od kterého měl
ve svém držení klíÿ, kdy poté u dvoukőídlé elektricky ovládané brány v pőední ÿásti
zahrady odšroubovali ÿep z ramene elektrického zavírání brány, který drží bránu na motoru,
pőiÿemž byli vyrušeni majitelem, který na ně zakőiÿel s výzvou, že má zbrał a který následně na
výstrahu vystőelil dvakrát do vzduchu z plynové pistole, v dţsledku ÿehož oba z místa utekli, ÿímž
poškozenému
, zpţsobili škodu na poškození zaőízení brány ve
výši nejméně 2000 Kÿ,
9) v dosud pőesně nezjištěné době od 21,00 hod. dne 12. 11. 2017 do 03,30 hod. dne 13. 11. 2017 v
obci Cvikov v ul. Slovanka na ulici pőed oplocením domu ÿ. p.
po rozbití skleněné výplně okna
pravých zadních dveőí vnikl do zde zaparkovaného a őádně uzamÿeného motorového vozidla zn.
barva
uvnitő prohledal pőihrádku spolujezdce, ze které vyházel
zde uložené věci a poté se pokusil odcizit autorádio s navigací zn.
v hodnotě 65.496
Kÿ, které páÿením za pomoci dosud nezjištěného pőedmětu povytáhl z úchytového rámeÿku, ale k
odcizení nedošlo, pouze poškodil funkÿnost navigace a ÿímž poškozenému
zpţsobil škodu na poškození vozidla ve výši 33.700 Kÿ,
10) v dosud pőesně nezjištěné době od 21,00 hod. dne 12. 11. 2017 do 03,30 hod. dne 13. 11. 2017 v
obci Cvikov v ul. Slovanka vnikl na soukromý oplocený pozemek zahrady rodinného domu ÿ. p.
pőes dvoukőídlou, elektricky ovládanou bránu oplocení tak, že pőetlaÿil kőídlo brány, ÿímž
pőelomil hliníkové rameno pohonu a poškodil elektrickou őídící jednotku brány, následně využil
skuteÿnosti, že z venkovní strany je klíÿ v zámku vchodových dveőí do rodinného domu a dveőe
jsou odemÿeny, vnikl do verandy domu, ze které z věšáku odcizil klíÿ s pőívěškem od motorového
vozidla zn.
které bylo zaparkováno na zahradě domu, následně z
domu vyšel na zahradu, kde ÿekal spolupachatel a následně byli oba vyrušeni majitelem domu, který
na ně z okna zaÿal kőiÿet,
uzamkl vchodové dveőe do domu zvenÿí a z místa poté
oba utekli, ÿímž poškozenému
nar.
zpţsobili škodu na odcizení ve
výši 2.181 Kÿ,
obžalovaný

sám

11) v dosud pőesně nezjištěné době od 15,30 hod. dne 1. 4. 2018 do 13,00 hod. dne 3. 4. 2018 v obci
Zahrádky u þeské Lípy po rozbití skleněné výplně okna vedoucího k lesu vnikl do stodoly u
rodinného domu ÿ. p.
uvnitő vše prohledal, zpőeházel zde uložené věci a odcizil motorovou pilu
zn.
v hodnotě 1.850 Kÿ, plastový kanystr o obsahu á 10 litrţ s obsahem 8 litrţ benzínu
NATURAL 95 v hodnotě 296 Kÿ, akuvrtaÿku zn.
v hodnotě 2.350 Kÿ, akuvrtaÿku zn.
v hodnotě 1.350 Kÿ, el. okružní pilu tzv. mafl zn.
v hodnotě 1.100 Kÿ, el.
pőímoÿarou pilu zn.
v hodnotě 350 Kÿ, el. úhlovou brusku zn.
v hodnotě 1.450 Kÿ,
el. úhlovou brusku zn.
typ 125 v hodnotě 400 Kÿ, el. leštiÿku zn.
v hodnotě 750
Kÿ, el. frézu zn.
v plastovém kufőíku v hodnotě 900 Kÿ, el. pőíklepovou vrtaÿku zn.
v hodnotě 1.100 Kÿ,
v hodnotě 400 Kÿ, el. ruÿní vrtaÿku s pőíklepem zn.
akušroubovák zn.
s ohebnou rukojetí v plastovém kufőíku v hodnotě 900 Kÿ, 2 ks
petrolejových lamp nezjištěné znaÿky v hodnotě 200 Kÿ, plynový hoőák na PB lahev délky 120 cm s
ÿernou rukojetí a regulací v hodnotě 850 Kÿ, ÿímž poškozenému
nar.
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zpţsobil škodu na odcizení ve výši 14.246 Kÿ a škodu na poškození zaőízení ve výši 3.000 Kÿ
a dále zde odcizil motorovou pilu zn.
typ
v. ÿ.
barvy,
délka lišty 45 cm v hodnotě 10.500 Kÿ, ku škodě poškozené Povodí Ohőe, státní podnik, Iþ:
70889988,
a uvedených jednání se
dopustil pőesto, že rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad
Labem ze dne 25. 4. 2017 ÿ. j. 50 T 2/2017-91, který nabyl právní moci dne 31. 5. 2017, byl uznán
rozsudek Okresního soudu Bautzen, SRN ze dne 6. 1. 2015 sp. zn. 40 Ls 420 Js 6718/14, kterým byl
uznán vinným trestným ÿinem krádeže v jedenácti věcně konkurujících pőípadech podle § 242 odst.
1, § 243 odst. 1 věty 2 ÿ. 1 a 3, § 25 odst. 2 a § 53 trestního zákoníku SRN a byl mu uložen trest
odnětí svobody v trvání 3 rokţ, jehož zbytek vykonal v þR ve věznici s ostrahou dne 19. 8. 2017,
12) v dosud pőesně nezjištěné době od 1. 4. 2018 do 2. 4. 2018 őídil po veőejných komunikacích
nejméně z obce þeská Lípa do obce Bukovno, okr. Mladá Boleslav a dále z obce Bukovno, okr.
Mladá Boleslav pőes obec Zahrádky u þeské Lípy do obce þeská Lípa a dále do obce Rumburk
osobní motorové vozidlo zn.
barva
vin
bez pőidělené RZ s
neoprávněně opatőenou RZ
a to pőesto, že věděl, že mu byl rozhodnutím Městského
které nabylo právní
úőadu Rumburk ze dne 4. 12. 2017, ÿ. j.:
moci dne 24. 1. 2018, byl mimo jiné vysloven správní trest zákazu ÿinnosti spoÿívající v zákazu
őízení motorových vozidel na dobu 24 měsícţ ode dne nabytí právní moci,

tedy
obžalovaný
spoleÿně s dosud neustanovenou osobou (skutky pod body ÿ.
1-10) a zÿásti sám (skutky pod body ÿ. 11 a 12)
pod body 1. až 7.:
- dílem úmyslným spoleÿným jednáním dvou osob ÿi dílem sám, dílem jednáním, které směőovalo
k dokonání trestného ÿinu, si pőisvojil cizí věc tím, že se jí zmocnil, ÿin spáchal vloupáním, byl
za takový ÿin v posledních tőech letech odsouzen a ÿinem zpţsobil větší škodu,
pod body 1. až 8.:
- úmyslným spoleÿným jednáním dvou osob poškodili cizí věc a zpţsobili tak na cizím majetku
škodu nikoliv nepatrnou,
pod bodem 8.:
- úmyslným spoleÿným jednáním dvou osob se dopustili jednání, které bezprostőedně směőovalo
k tomu, že se zmocní cizího motorového vozidla v úmyslu jej pőechodně užívat,
-

úmyslným spoleÿným jednáním dvou osob neoprávněně vnikli do obydlí jiného a pői ÿinu
pőekonali pőekážku, jejímž cílem je zabránit vniknutí,

pod body 9. až 11.:
- pőisvojil si cizí věc tím, že se jí zmocnil, ÿin spáchal vloupáním, byl za takový ÿin v posledních
tőech letech odsouzen a ÿinem zpţsobil větší škodu,
-

poškodil cizí věc a zpţsobili tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou,

pod body 10. a 11.:
- neoprávněně vnikl do obydlí jiného a pői ÿinu pőekonali pőekážku, jejímž cílem je zabránit
vniknutí,
pod bodem 12.:
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-

maőil výkon rozhodnutí jiného orgánu veőejné moci než soudu tím, že vykonával ÿinnost, která
mu byla takovým rozhodnutím zakázána,

ÿímž spáchal
obžalovaný
spoleÿně s dosud neustanovenou osobou (skutky pod body ÿ.
1-10) a zÿásti sám (skutky pod body 11 a 12)
pod body 1. až 7. a 9. až 11.:
- pokraÿující pőeÿin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3 trestního zákoníku dílem
ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, spáchaný dílem sám, dílem formou
spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku,
pod body 1. až 11.:
-

pokraÿující pőeÿin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 trestního zákoníku spáchaný dílem
sám, dílem formou spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku,

pod bodem 8.:
- pőeÿin neoprávněné užívání cizí věci podle § 207 odst. 1 trestního zákoníku, spáchaný formou
spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního
zákoníku,
pod body 8., 10. a 11.:
- pokraÿující pőeÿin porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku
spáchaný dílem sám, dílem formou spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku,
pod bodem 12.:
-

pőeÿin maőení výkonu úőedního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního
zákoníku,

a odsuzuje se
obžalovaný
podle § 205 odst. 3 trestního zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku k úhrnnému trestu
odnětí svobody v trvání 4 (ÿtyő) let.
Podle § 56 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku se pro výkon tohoto trestu zaőazuje do věznice
s ostrahou.
Podle § 70 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku se dále ukládá trest propadnutí věci, a to kovového
šroubováku s plastovou modrou rukojetí o délce 27,5 cm.
Podle § 228 odst. 1 trestního őádu je obžalovaný
škody poškozeným:
x
x
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x
, ÿástku ve výši 2.600 Kÿ,
x
ÿástku ve výši 35.680 Kÿ,
x
, ÿástku ve výši 51.700 Kÿ,
x
ÿástku ve výši 400 Kÿ,
x
ÿástku ve výši 4.181 Kÿ,
x
ÿástku ve výši 33.700 Kÿ,
x
, ÿástku ve výši 17.246 Kÿ,
x Povodí Ohőe, s. p., IþO 708 899 88, ÿástku ve výši 10.500 Kÿ.
Podle § 229 odst. 2 trestního őádu se poškození:
x

x

,
Povodí Ohőe, s. p., IþO 708 899 88,

odkazují se zbytky svých uplatněných nárokţ na náhradu škody na őízení ve věcech
obÿanskoprávních.

Odţvodnění:
1. Obžalovaní jsou na základě obžaloby doruÿené soudu dne 15. 11. 2018 stíháni pro pőeÿin krádeže
podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3 trestního zákoníku a další. Na základě provedeného
dokazování dospěl soud k závěru o vině pouze u obžalovaného
tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.
2. Obžalovaný
pőed soudem využil svého zákonného práva a k věci odmítl
vypovídat. Podle § 207 odst. 2 trestního őádu tak byla ÿtena jeho výpověĐ z pőípravného őízení,
kdy se doznal k jednání pod body 1 až 7, tak jak jsou uvedeny ve výroku rozsudku. Podrobně
popsal místa, kde krádeže prováděl, zpţsob jakým je provedl a popsal odcizené věci (ÿl. 108 –
113) a poté již odmítl vypovídat (ÿl. 119-120).
3. Obžalovaný
se k hlavnímu líÿení nedostavil, aÿkoli měl pőedvolání a obžalobu
őádně doruÿeny, soud tedy v souladu s § 202 odst. 2 trestního őádu jednal v jeho nepőítomnosti.
Podle § 207 odst. 2 trestního őádu byla pőeÿtena jeho výpověĐ z pőípravného őízení, kde uvedl,
že využívá svého zákonného práva a vypovídat nechce a nebude.
4. Svědek
pőed soudem uvedl, že už si pőesně není jistý, kdy se to stalo, asi v lednu
nebo v listopadu. Pőišel ráno do auta pőed 6 hod., protože chtěl jet do práce. Jednalo se o
vozidlo
Zjistil, že má u auta rozbité malé trojúhelníkové okénko u pátých dveőí a
stažené zadní okno u těchto dveőí, auto bylo kompletně vykradené. Bylo mu odcizeno rádio
s navigací, dále ze stőedového panelu v opěrce autonabíjeÿka, z kufru mu byla odcizena deka a
bedýnka s věcmi – měl tam hasicí pőístroj, žárovky do auta, sněhové őetězy, tažné lano, startovací
kabely, žárovky a takovéhle potőebné věci. Hodnota odcizených věcí odhadem byla kolem 10.000
Kÿ až 15.000 Kÿ, a to rádio bylo v hodnotě 8.000 Kÿ nebo 9.000 Kÿ. þeská pojišřovna mu
z pojištění uhradila cenu rádia kolem 9.000 Kÿ, plus mu byla ještě uhrazena škoda na autě, což
byla oprava toho rozbitého okénka, dohromady od pojišřovny obdržel kolem 12.000 Kÿ. Svědek
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pőed soudem vypověděl, že si nepamatuje, co to bylo za den, ale bylo to
v noci, asi v jednu hodinu, slyšel bouchnout kus železa, tak vstal, podíval se a brána měla utržený
madlo. Ven nešel, stál za oknem, ale to už pachatelé byli u nich v baráku, oni tehdy nezamykali,
měli velkého psa. þekal u okna, zahlédl je, až když odcházeli, a to na ně zaőval a oni utekli.
Podezőelé viděl, ale nemţže se k popisu blíže vyjádőit, protože měli oba kapuce. Byli dva. Byly
mu odcizeny veškeré klíÿe a ještě synovi poškodili
která stála venku pőed plotem.
Škodu měl malou, jen ulomili madlo na bráně, trošku to zohýbali, to si opravil a madlo si
objednal nový. Takže měl škodu asi 1.200 – 1.400 Kÿ, už neví pőesně. Neměl žádný pojištění. Asi
po tőech týdnech nebo po měsíci tam šli znova. To už hlídal, zase tam pőišli, ale to je chytil vÿas,
zaÿali odkolíkovávat madla na bráně. Odkolíkovali to, otevőeli jednu pţlku kőídla a v tom je asi
vyrušil. To si šli pro
ke které ukradli klíÿe poprvé. Poprvé pőed těmi týdny si vzali
klíÿe na verandě a podruhé si šli buĐ pro to auto, nebo ho chtěli vybrat, tím, že měli klíÿe. V tom
druhém pőípadě také viděl dvě osoby, ale už nepőišly bránou pőedem, ale pőišly zezadu plotem.
Vlezly tam, šly na bránu a zevnitő vyndávaly jisticí kolíÿky, které zajišřují motory, které otevírají
bránu. Osoby nedokáže identifikovat ani v tomto druhém pőípadě, měli kapuci, ale výškově by to
asi odpovídalo stejně. Svědek
pőed soudem vypověděl, že spal, slyšel ránu,
jak brána cvakla. Vylítl, táta zaÿal s tou svou plynovkou, tak utekli. Já už si to pőesně nepamatuju.
Měl venku auto, stálo za bránou, tak ho napadlo, že se do něj podívá a bylo tam vzadu rozbité
okýnko. Okno bylo rozbitý a navigace byla vytržená. Vznikla mu škoda asi 37.000 Kÿ, bylo to
kryto pojištěním. Oni mu nedali peníze, ale dal vozidlo opravit do autorizovaného servisu a tam
už všechno zaőídili. Plnila mu þeská pojišřovna. Nikoho z pachatelţ neviděl. Svědek
pőed soudem vypověděl, že byl u doktora, a když se vrátil, tak chtěl uklidit auto a
když otevőel stodolu, tak zjistil, že tam je bordel, rozházený věci. Po chvíli mu došlo, když zjistil,
že je rozbité okno, že se mu ztratily veškeré ty věci, jako elektronáőadí. Byla tam velká flexa, nebo
úhlová bruska 230. Pak tam byla úhlová bruska 150 znaÿky
nebo něco takového.
Vrtaÿky od
akuvrtaÿky od
pak tam byly ještě nějaký pőímoÿarky, baterky na ty
akumulátorový vrtaÿky a rţzné náőadí, i nějaké klíÿe a kladívka. Škodu nejdőív odhadoval na
nějakých 40.000 Kÿ, ale pak, když to dali dohromady, že zhruba kolem 50.000 Kÿ, protože tam
byly ještě 2 motorový pily, jedna služební a jedna soukromá. Ta služební patőila Povodí Ohőe.
Musel zaplatit tu služební pilu, ale jen nějaký ten likvidaÿní poplatek 900 Kÿ musel doplácet. Jinak
nic nedostal. Za souhlasu stran podle § 211 odst. 6 trestního őádu byly ÿteny výpovědi
(ÿl. 222 – 223),
poškozených
(ÿl. 152 – 153),
(ÿl. 249 – 250),
(ÿl. 288 – 289),
(ÿl. 328 – 329) a
(ÿl. 377 – 379), kde se jednotliví poškození vyjadőovali k okolnostem, za kterých došlo
k trestnému ÿinu, k popisu situace na místě ÿinu, jednotlivým odcizeným věcem a ke škodě, která
jim byla zpţsobena.
5. U hlavního líÿení byli dále slyšeni znalci Jiőí Zelenka a Ladislav Bőezina. Znalec Jiőí Zelenka pőed
soudem vypověděl, že žádné z těch posuzovaných vozidel, ani z těch věcí neviděl in natura,
všechny jen podle spisového materiálu. Pokud se jedná o vytržené navigace ve vozidlech
nebo
ty ocełoval jako mimoőádnou výbavu. Doklad byl ve spisovém materiálu
pouze u
A u těch ostatních to bylo vybavený pőímo asi na objednávku ve
výrobním závodě. S ne zcela jasnou historií je pouze jedna navigace u
– tam
bylo pţvodně, když rozkódoval VIN, autorádio
a ve spise bylo s pőehrávaÿem, a podle
spisového materiálu tam byla navigace namontována až dodateÿně pőed 3 lety. Některé navigace
tőeba nejdou namontovat do starších
u některých se musí do těch novějších
dokupovávat nějaké věci, protože ne každý auto má tőeba parkovací senzory a tyto moduly a
őídící jednotka se musejí dokupovávat. Cena jím stanovená vychází z koncernových ceníkţ, které
byly zjištěny v autorizovaném servisu Gerhard Horejsek v þeské Lípě. Ceny, které znalec
spoÿítal, tak je poÿítal podle amortizace toho konkrétního auta, ze kterého byly odcizeny. Jestliže
to bylo auto s amortizací 23 %, bral tuto amortizaci. Takže ty obvyklé ceny jsou potom skuteÿně
ceny toho pőíslušenství a komponentţ, který byly z toho konkrétního auta odcizeny s jasným

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Krenická

11

3 T 136/2018

pţvodem. Trvá na tom a stvrzuje svţj znalecký posudek tak, jak jej podal v písemné formě.
Jediné, kde by mohl uhnout je navigace u
protože tam byla navigace
montovaná dodateÿně. Ve znaleckém posudku je uvedena cena 60.645 Kÿ, pojišřovací cena je
20.000 Kÿ. Znalec Ladislav Bőezina pőed soudem uvedl, že ocenění věcí ke škodě poškozeného
bylo provedeno podle toho, co bylo dodáno, ty věci neviděl. Pokud ty věci nevidí,
pői stanovení ceny vychází zejména z výslechu poškozeného. Vycházel z toho, co je - popis
nedostateÿný, ale věc je nějakým zpţsobem ztotožněna, ví se, o co jde, technicky je tam nějaký
základní popis. Věci se porovnají na základě popisu nebo srovnatelných cen na trhu, musí se tam
dát opotőebení nebo amortizace s ohledem na to, co uvádí poškozený. Jestliže neuvádí a je tam
jenom rámcově stáőí, tak se bere v úvahu, k ÿemu ta věc slouží, jaké opotőebení asi mţže mít a
jestli už tam byly vyměněny nějaké komponenty. K tomu se většinou poškození nevyjadőují.
Obecně – vychází se z obecných kritérií a tam, kde ty popisy jsou strohé a není ani ustanoven
pőesně typ té věci, tak se vychází z nějaké srovnávací nebo porovnávací ceny nové věci na trhu,
která je v nějaké nižší, nebo nejnižší cenové relaci toho daného zatőídění, nebo druhu věci
s pőiměőenou amortizací, jak ta věc mţže dál sloužit, nebo jakou mţže mít funkÿnost. To, co
őekne poškozený a nezapadá to do toho možného a logického, tak si to vždycky ověőuje, ale
hlavně porovnává, protože jinak se to dělat nedá. Pokud se má vyjádőit k věcem odcizeným pői
vloupání v obci Pihel pőed penzionem Golfresort (skutek ÿ. 7), tam v podstatě platí stejná
metoda stanovení ceny. Měl k dispozici soupis pőeložený do ÿeštiny. Myslím, že nadpoloviÿní
většinu těch souÿástek, náőadí a technických pomţcek se mu podaőilo ztotožnit a porovnat, kolik
to stojí na našem trhu a pőímo u některých i typové oznaÿení, což tam je. U věcí, kde nebyly, tak
tam je to porovnání trošku složitější, protože tam to bylo poőízeno za švýcarské franky, dolary,
eura a tak dále, takže tam by to bylo zavádějící, kdyby se to pőevádělo. To se dělá skuteÿně jenom
v pőípadě, kdy se ta věc prokazatelně nedá na našem trhu sehnat, a objednává se to od
distributora, výrobce nebo od dodavatele tőeba ze SRN nebo ze Švýcarska a ta cena se tvoőí pak
pőevodem, nebo se cena konstruuje tak, že se to pőevádí na naši měnu z cizí měny. Ale u drtivé
většiny je tam srovnatelná cena. Co se mu podaőilo ustanovit, dohledat, porovnat, tak tam ta
technická specifikace je. Ty věci byly profesionální pomţcky a náőadí, které používá servisní
technik, takže to nebyly žádné věci, které by se tady daly poőídit v těch nejlevnějších cenových
relacích. To byly profesionální pomţcky a spousta věcí tam byla zcela zánovních, tak z toho
vycházel. Pakliže se tam uvádí, že ta věc nebyla pőesně ustanovena, ale srovnatelná, že se u nás
prodává v hodnotě nejméně 5.000 nebo 6.000 Kÿ, mţže se ale prodat i za 7.000 Kÿ, 8.000 Kÿ,
nebo za 9.000 Kÿ, a tam vycházel z této nejnižší ceny. Pakliže ta věc už byla malinko použitá,
nebo to byla zánovní věc, tak jsem tam dal minimální amortizaci a vždycky je tam vycházeno z té
nejnižší ceny a porovnáno vzhledem k nejnižší ceně, ale u některých položek se mu to
nepodaőilo a vyjádőil tam urÿité pochybnosti. Na druhou stranu - ty věci jsou ohodnoceny
s amortizací, nebo u věcí nových, nebo zánovních zejména s ohledem na to, že se jednalo o
profesionální kvalitní náőadí a věci jsou v podstatných bodech porovnány na našem trhu a z toho
vycházel. Stvrzuje svţj znalecký posudek vÿetně cen.
6. Svědkyně
pőed soudem vypověděla, že s obžalovaným
moc nikam
nejezdila, on jí obÿas vzal někam sebou, ale vždycky seděla v autě, takže o niÿem neví. Jednou byl
plán, že jí odvezou za rodiÿi do
jenomže tam nedojeli, dojeli na benzínu, v autě byla
ona,
őídil
Svědkyně s
seděli v autě, takže neví, co se dělo venku,
z auta odešel, odešel pőes silnici, vrátil se asi za 15-30 minut, neví, jestli sebou něco
pőinesl, pak asi tím autem jeli pőes tu silnici, ale už neví. Pak si myslí, že něco naložil do auta,
nijak to nekomentoval, myslí si, že nakládal do auta kufr, jednalo se o velký ÿerný kufr (svědkyně
ukazuje rozměr zhruba 1m x 0,5 m),
őíkal, že to je těžké Pak ví, že byli někde
v Zahrádkách nebo snad za Cvikovem. Ve Cvikově, svědkyně myslí šlo o auto, svědkyně stála
opodál, ale šli někomu na pozemek, stalo se to někde ve Cvikově, neví, kdo byl ten druhý, už si
to nevybavuje, vlezli tam pouze jednou, ten pán, co tam bydlí, tak na ně zaÿal hrozně kőiÿet a oni
zaÿali utíkat. Őekla by, že tam nic neodcizili. Svědkyni pőedložen protokol o prověrce ze dne 16.
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5. 2018, fotodokumentace na ÿl. 550, obrázek vpravo nahoőe, k tomu svědkyně uvedla, že ona
tady u té brány ani nebyla, byla tady (svědkyně ukazuje obrázek ÿ. 1). Co se týÿe obrázku ÿ. 7, to
je v těch Zahrádkách, tam byli u
tam bylo nějaké jezero, tak se tam chtěli jít podívat, a
őíkal, že tam rovnou někde udělá peníze, tam byla nějaká stodola. Obrázek ÿ. 8 – naproti
je ta stodola a svědkyně byla na tom místě, kde kleÿí, do té stodoly šel
Vrátil se
s nějakými věcmi, ale bylo to v taškách, tak neví, co tam bylo. V Zahrádkách byla jenom ona a
to nebyl. K těm Zahrádkám by
V tom Cvikově nevím, kdo byl s
ale
uvedla, že to byly Velikonoce nebo někdy po Velikonocích, byli u
si všiml těch
skal a té vody, tak jí őíkal, jestli se tam chce jít projít a podívat se, tak mu őekla, že jo. Tam, jak
stála na tom obrázku, tak tam měli auto a šli se projít. Auto őídil
Její souÿasný vztah
s
není žádný, necítí vţÿi němu žádnou zášř, jejich vztah skonÿil tím, že ho sebrali
policajti, neměli pőed tím žádnou hádku. Ta místa pői policejní prověrce svědkyně poznala,
jenom u toho jednoho místa, tam svědkyně právě ani na to místo neviděla, jednalo se o tu bránu,
tam ani neviděla, protože stála v ulici, kde na tu bránu vidět ani nemohla, svědkyně ukázala ten
dţm, ale to místo pőed tou bránou, tam nestála. K postupu podle § 209 trestního őádu soud
uvádí následující. Pői hlavním líÿení dne 14. 3. 2019 (v ÿase 3:35 minut) pronesl obžalovaný
pőed samosoudcem prohlášení, že si je 100% jistý, že soud svědkyni nenajde a
mţže dělat cokoli. Toto prohlášení obžalovaného vyhodnotil soud jako skrytou výhružku
k osobě svědkyně, která jej usvědÿuje, a proto z dţvodu, že hrozila obava, že svědkyně
po dobu
v pőítomnosti obžalovaného nevypoví pravdu, a vykázal obžalovaného
výslechu svědkyně
z jednací síně. Pői výslechu svědkyně byla pőítomna obhájkyně
obžalovaného, po výslechu svědkyně byl obžalovaný seznámen s obsahem výpovědi svědkyně,
byla mu dána možnost položit svědkyni otázky, ÿehož po poradě s obhájkyní nevyužil. Dále byl
pőed soudem vyslechnut svědek
který pőed soudem uvedl, že
zná z domova,
on si k němu vodil ženy, spával u něj.
také zná, byla to jedna z jeho partnerek,
kterou si k němu domţ pőitáhl. Svědek panu
a jeho partnerkám poskytoval azyl. Co
se týÿe vztahu mezi
a
byly mezi nimi hádky,
chodil k němu
ještě s jednou a mezi sebou se tam hádali, že když ho nebude mít ona, tak že ho
zavőou. Takto se vyjadőovala
že než by ho měla
radši ho dá do
kriminálu. Už si nevzpomíná, kdy se tato hádka odehrála, hádky tam byly každý den. K dotazu
soudu svědek uvedl, že je od listopadu 2018 ve výkonu trestu odnětí svobody, nyní ve Stráži pod
Ralskem, výstup z VTOS má 25. 6. 2022.
7. Ve věci byly dále provedeny listinné dţkazy a to protokoly o ohledání místa ÿinu vÿetně
fotodokumentace (ÿl. 171-174, 216-220, 234-237, 265-267, 309-313, 366-370, 450-454, 588-591,
611-622, 651-657) ze kterých vyplývá situace na místech jednotlivých skutkţ. Z protokolu o
prověrce na místě (ÿl. 547-562) soud zjišřuje, že svědkyně
ukazuje k jednotlivým
objektţm popsaným na straně ÿ. 2 ÿl. 549 spisu. Z listin (ÿl. 698 – 765) vyplývají pőedchozí
odsouzení obou obžalovaných.
8. Z osobních výkazţ obžalovaného
soud zjišřuje, že obžalovaný v opisu
z evidence pőestupkţ má 1 záznam. V opisu z evidence Rejstőíku trestţ má obžalovaný 14
záznamţ, ve zvláštní ÿásti opisu má obžalovaný 2 záznamy. Ve výpisu z evidenÿní karty őidiÿe má
obžalovaný
celkem 11 záznamţ. Z osobních výkazţ obžalovaného
soud zjišřuje, že obžalovaný v opisu z evidence pőestupkţ nemá žádný záznam. V opisu
z evidence Rejstőíku trestţ má obžalovaný 12 záznamţ, ve zvláštní ÿásti opisu má obžalovaný 1
záznam.
9. Ke zprošřující ÿásti rozsudku ohledně obžalovaného
Soud hodnotil provedené
dţkazy podle svého vnitőního pőesvědÿení, založeného na peÿlivém uvážení všech okolností
pőípadu, jednotlivě i v jejich souhrnu a dospěl k závěru, že vina obžalovaného není na základě
výše provedených dţkazţ zcela prokázána. Jmenovaný k věci odmítl vypovídat. Spoluobžalovaný
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pőed soudem pouze uvedl, že
nemá s celou věcí nic spoleÿného a
ani nikdy neuvedl, že by měl ve věci nějak figurovat. Slyšená svědkyně
vypověděla, že
s nimi byl jednou, na benzíně (skutek ÿ. 6 a 7). Když
odešel,
s ní zţstal ve vozidle. V druhém pőípadě ve Cvikově s nimi byl
někdo jiný, kdo to byl, neví. Žádný další dţkaz však, ani ve spojení s dalšími dţkazy nesvědÿí o
na žalovaném jednání, když i obžalovaný
uvedl, že
úÿasti obžalovaného
se skutkţ nedopustil. Proto byl obžalovaný
pro shora popsané
jednání podle § 226 písm. c) trestního őádu zproštěn.
10. K odsuzující ÿásti rozsudku ohledně obžalovaného
Soud hodnotil
provedené dţkazy podle svého vnitőního pőesvědÿení, založeného na peÿlivém uvážení všech
okolností pőípadu, jednotlivě i v jejich souhrnu a dospěl k závěru, že vina obžalovaného je na
základě výše provedených dţkazţ zcela prokázána. Jmenovaný k věci odmítl vypovídat.
V pőípravném őízení se však ke skutkţm pod body 1) – 7) tohoto rozhodnutí plně doznal, popsal
místa a zpţsob spáchání u jednotlivých skutkţ a jeho doznání z pőípravného őízení plně
koresponduje s ohledáním míst jednotlivých skutkţ a také s tím, co vypověděli svědci-poškození
o jednotlivých odcizených věcech, které jim byly odcizeny. Pouze u bodu 4) tohoto rozhodnutí
nesouhlasil s tím, že měl odcizit nějaké závaží a sněžnou frézu. V tomto pőípadě však soud vyšel
z výpovědi poškozeného, který detailně popsal jednotlivé odcizené věci a není žádného dţvodu,
aby jeho výpověĐ soud oznaÿil za jakkoliv nevěrohodnou. Dále je pod body 6), 7) a 12)
usvědÿován svědkyní
která ve své svědecké výpovědi pőed soudem popsala
chování obžalovaného na místě, pőiÿemž její výpověĐ je v souladu s výpovědí obžalovaného
který se k těmto skutkţm pod body 6) a 7) v pőípravném őízení plně doznal.
K jednání pod body 8) až 11) se obžalovaný
nedoznal. Je však jednoznaÿně
usvědÿován svědkyní
která popsala místa, kde byla provedena jednotlivá
vloupání, a která pői prověrce na místě (ÿl. 547-562), popsala jednotlivé objekty, do kterých bylo
posléze vniknuto, vÿetně míst, kde se nacházela svědkyně v době, když k jednotlivým objektţm
odešel
Její svědectví je plně v souladu s výpovědí svědka
(staršího), když svědkyně uvedla, že „vlezli tam pouze jednou, ten pán, co tam bydlí, tak na ně
zaÿal hrozně kőiÿet a oni zaÿali utíkat“, což ve své výpovědi pak potvrzuje i poškozený.
V návaznosti na toto hodnocení je ve vztahu ke skutkţm pod body 8) – 10) nutno uvést
následující. Vinu obžalovaného
soud dovozuje z následujících zjištění.
Z výpovědi poškozeného
vyplynulo, že vloupání do domu se stalo
dvakrát. Svědek ve své výpovědi uvedl, že v prvním pőípadě ÿekal u okna, zahlédl je, až když
odcházeli, a to na ně zaőval a oni utekli. Byli dva. Byly mu odcizeny veškeré klíÿe a ještě synovi
poškodili
která stála venku pőed plotem. Asi po tőech týdnech nebo po měsíci
tam šli znova. To už hlídal, zase tam pőišli, ale to je chytil vÿas, zaÿali odkolíkovávat madla na
bráně. Odkolíkovali to, otevőeli jednu pţlku kőídla a v tom je asi vyrušil. To si šli pro
ke které ukradli klíÿe poprvé. Poprvé pőed těmi týdny si vzali klíÿe na verandě a podruhé si šli
buĐ pro to auto, nebo ho chtěli vybrat, tím, že měli klíÿe, z ÿeho je patrno, že se jednalo o stejné
pachatele. Popsat osoby nedokázal, uvedl však, že výškově odpovídaly osobám z prvního
pőípadu. Ve spojení s výpovědí svědkyně
má soud za to, že je dostateÿně
odţvodněn závěr, že se uvedeného jednání dopustil právě obžalovaný
spoleÿně
s dosud neustanovenou osobou. Z jednání uvedeného pod bodem 11) je obžalovaný taktéž plně
usvědÿování svědkyní
která popsala místo ÿinu i to jak se k němu
obžalovaný
dopravil, odešel k místu ÿinu, odkud se následně vrátil. Svědkyně
uvedla, že
őíkal, že tam rovnou někde udělá peníze, tam byla nějaká stodola, svědkyně po
pőedložení fotodokumentace ukázala na obrázek ÿ. 8 – s tím, že naproti je ta stodola a svědkyně
byla na tom místě, kde kleÿí, do té stodoly šel
Vrátil se s nějakými věcmi, ale bylo to
v taškách, tak neví, co tam bylo. Ve spojení s výpovědí svědka
má soud za to,
že je dostateÿně odţvodněn závěr, že se uvedeného jednání dopustil právě obžalovaný
Soud má svědectví svědkyně
za plně věrohodné, neboř pod bodem 6)
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a 7) se obžalovaný
doznal a jeho výpověĐ koresponduje s výpovědí svědkyně,
taktéž výpověĐ svědka
je plně korespondující s výpovědí, tak jak ji
svědkyně pőed soudem uvedla. Svědkyně po őádném pouÿení vypověděla, co jí je známo o
trestném ÿinu, vypověděla, že nechová jakoukoliv zášř k obžalovanému
a
soud žádná
soud nemá žádnou pochybnost o pravdivosti její výpovědi. Z výpovědi svědka
skutková zjištění neuÿinil.
11. Co se týÿe právní kvalifikace, pak obžalovaný shora uvedeným jednáním pod body 1) – 7) a 9)
až 11) naplnil znaky skutkové podstaty pőeÿinu krádeže podle § 205 odst. 1, odst. 2, odst. 3
trestního zákoníku trestního zákoníku, jednal v úmyslu pőímém dle § 15 odst. 1 písm. a) trestního
zákoníku a svým jednáním porušil zájem spoleÿnosti na ochraně majetku tím, že si pőisvojil cizí
věc tím, že se jí zmocnil a byl za takový ÿin v posledních tőech letech odsouzen a potrestán. Dále
pod body 8), 10) a 11) spáchal pőeÿin porušování domovní svobody dle § 178 odst. 1trestního
zákoníku a jednal v úmyslu pőímém dle § 15 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a svým jednáním
porušil zájem spoleÿnosti na ochraně domovní svobody. Pod body 1) až 11) spáchal pőeÿin
poškození cizí věci podle § 228 odst. 1trestního zákoníku a jednal v úmyslu pőímém dle § 15
odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a svým jednáním porušil zájem spoleÿnosti na ochraně
vlastnického práva, neporušenosti věci a její použitelnost. Pod bodem 8) naplnil svým jednáním
skutkovou podstatu pőeÿinu neoprávněného užívání cizí věci podle § 207 odst. 1 trestního
zákoníku a jednal v úmyslu pőímém dle § 15 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a svým jednáním
porušil zájem spoleÿnosti na ochraně vlastnického práva, ve stádiu pokusu podle § 23 trestního
zákoníku. Pod bodem 12) svým jednáním naplnil skutkovou podstatu pőeÿinu maőení výkonu
úőedního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a jednal v úmyslu
pőímém dle § 15 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku a svým jednáním porušil zájem spoleÿnosti
na őádném výkonu rozhodnutí státních orgánţ.
12. Pői úvaze o druhu a výši trestu vycházel soud z povahy a závažnosti spáchaného trestného ÿinu,
která je urÿována významem chráněného zájmu, který byl ÿinem dotÿen, zpţsobem provedení
ÿinu a jeho následky, okolnosti, za jakých byl ÿin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění
a jeho pohnutkou. Obžalovaný byl ohrožen nejpőísnější trestní sazbou podle § 205 odst. 3
trestního zákoníku, a to v rozpětí 1 rok až 5 let. Jako polehÿující okolnost svědÿí obžalovanému
skuteÿnost, avšak pouze ÿásteÿného doznání. Obžalovanému naopak pőitěžuje, že již byl pro
trestný ÿin odsouzen, tedy jeho trestní minulost. V minulosti byl již mnohokrát odsouzen za
rţznorodou trestnou ÿinnost, z níž pőevažuje právě trestná ÿinnost proti majetku, povětšinou do
pőímého výkonu trestu odnětí svobody. Obžalovaný se opakovaně, v zásadě celoživotně,
dopouští trestné ÿinnosti rţznorodého charakteru, o ÿemž svědÿí jeho 16 záznamţ v Rejstőíku
trestţ, z toho 2 záznamy ve zvláštní ÿásti. Tresty však na obžalovaného neměly žádný výchovný
vliv a nevzal si z nich žádné ponauÿení. Po zhodnocení výše popsaných, takőka absentujících
polehÿujících okolností a pőitěžujících okolností dospěl soud k závěru, že obžalovanému nelze za
jeho opakovanou trestnou ÿinnost uložit jiný, než pőímý, nepodmíněný trest odnětí svobody,
neboř jakýkoli jiný druh trestu by zjevně u obžalovaného nevedl k jeho nápravě. Proto byl
obžalovanému uložen trest již v horní polovině trestní sazby, kterou byl ohrožen, a ze shora
naznaÿených dţvodţ mu byl uložen trest ve výměőe 4 let.
13. Pro výkon trestu byl obžalovaný zaőazen do věznice s ostrahou, neboř dle § 56 odst. 2 písm. a)
trestního zákoníku splłuje podmínky pro zaőazení do tohoto typu věznice.
14. Dále byl obžalovanému podle § 70 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku uložen trest propadnutí
věci, a to kovového šroubováku s plastovou modrou rukojetí o délce 27,5 cm, neboř se jednalo
o věc, která je nástrojem trestné ÿinnosti, tedy sloužila ke spáchání trestného ÿinu.
15. Podle § 228 odst. 1 trestního őádu je obžalovaný
škody poškozeným
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ÿástku ve výši 15.486 Kÿ,
ÿástku ve výši 2.600 Kÿ,
ÿástku ve výši
35.680 Kÿ,
ÿástku ve výši 51.700 Kÿ,
ÿástku ve výši 400 Kÿ,
ÿástku ve výši 4.181 Kÿ,
ÿástku ve výši 33.700 Kÿ,
ÿástku ve výši 17.246 Kÿ, Povodí Ohőe, s. p.,
IþO 708 899 88, ÿástku ve výši 10.500 Kÿ, jelikož obžalovaný zpţsobil jinému majetkovou
škodu, výše škody je souÿástí popisu skutku a nebyla uhrazena, vyplynula z provedeného
dokazování, pőípadně je doložena listinami a jednotlivý poškození se őádně a vÿas pőipojili, proto
bylo o nároku na náhradu škody rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
16. Podle § 229 odst. 2 trestního őádu byli poškození
a
Povodí Ohőe, s. p., IþO 708 899 88, odkázáni se zbytky svých uplatněných nárokţ na náhradu
škody na őízení ve věcech obÿanskoprávních a to z toho dţvodu, že u poškozených byla škoda,
kterou zpţsobil obžalovaný objektivizována odborným vyjádőením v menší ÿástce, než s jakou se
poškození pőihlásili s nároky na náhradu škody.

Pouÿení:
Proti tomuto rozsudku je možno do osmi dnţ od jeho doruÿení, prostőednictvím Okresního soudu
v þeské Lípě, podat odvolání, o kterém by pak rozhodoval Krajský soud v Ústí nad Labem,
poboÿka v Liberci. Odvolání mţže podat státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoli výroku,
obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho pőímo dotýká, poškozený, který uplatnil nárok na
náhradu škody, pro nesprávnost výroku o náhradě škody. Osoba oprávněná napadat rozsudek pro
nesprávnost některého výroku, mţže jej napadat také proto, že takový výrok uÿiněn nebyl, jakož
i pro porušení ustanovení o őízení pőedcházejícímu rozsudku, jestliže toto porušení mohlo zpţsobit,
že výrok je nesprávný nebo že chybí. Odvolání musí být ve lhţtě osmi dnţ od doruÿení opisu
rozsudku nebo v další lhţtě k tomu stanovené pőedsedou senátu soudu I. stupně podle § 251
trestního őádu také odţvodněno tak, aby bylo patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a
jaké vady jsou vytýkány rozsudku nebo őízení, které rozsudku pőedcházelo. Státní zástupce je
povinen uvést, zda odvolání podává, byř zÿásti, ve prospěch nebo v neprospěch obžalovaného.
Toto právo nenáleží osobám, které se ho výslovně vzdaly.

þeská Lípa 25. dubna 2019
JUDr. Mgr. Pavel Kőíž v.r.
samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Pavlína Krenická
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þESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem - poboÿka v Liberci rozhodl ve veőejném zasedání konaném dne
10. záőí 2019 v senátě složeném z pőedsedy Mgr. Františka Jahţdky a soudcţ JUDr. Zdełky
Mitošinkové a Mgr. Lukáše Korpase v trestní věci obžalovaného:
narozený
o
odvolání obžalovaného proti rozsudku Okresního soudu v þeské Lípě ze dne 25. dubna 2019,
ÿ.j. 3 T 136/2018 – 888,
takto:
Podle § 258 odst. 1 písm. b), f) trestního őádu se napadený rozsudek zrušuje ohledně
obžalovaného
ve výroku o vině pod bodem ÿ. 8 a podle § 259 odst. 1
trestního őádu se v rozsahu zrušení věc vrací soudu prvního stupně k novému projednání a
rozhodnutí.
Podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. őádu se napadený rozsudek ohledně obžalovaného
zrušuje ve výroku o trestu a v celém výroku o náhradě škody a podle § 259
odst. 3 tr. őádu se nově rozhoduje tak, že se obžalovaný
za pokraÿující pőeÿin
krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3 trestního zákoníku dílem dokonaný ve
stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, pokraÿující pőeÿin poškození cizí věci podle
§ 228 odst. 1 trestního zákoníku, pokraÿující pőeÿin porušování domovní svobody podle § 178
odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku a pőeÿin maőení výkonu úőedního rozhodnutí a vykázání podle
§ 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, které zţstaly v napadeném rozsudku v bodech ÿ. 1 – 7
a 9 - 12 nedotÿeny, odsuzuje podle § 205 odst. 3 trestního zákoníku za užití § 43 odst. 1 trestního
zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tőí (3) let a devíti (9) měsícţ.
Podle § 56 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku se obžalovaný
trestu zaőazuje do věznice s ostrahou.
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Podle § 70 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku se obžalovanému ukládá trest propadnutí věci, a
to kovového šroubováku s plastovou modrou rukojetí o délce 27,5 cm.
Podle § 228 odst. 1 trestního őádu je obžalovaný povinen uhradit poškozeným :
-

škodu ve výši 14.345 Kÿ
, škodu ve výši 35.680 Kÿ,
škodu ve výši 42.616 Kÿ,
, škodu ve výši 2.181 Kÿ,
Povodí Ohőe, s.p., Iþ 70889988, škodu ve výši 9.600 Kÿ.

Podle § 229 odst. 1 tr. őádu se poškozený
nárokem na náhradu škody na őízení ve věcech obÿanskoprávních.

odkazuje se svým

Podle § 229 odst. 2 tr. őádu se poškození
,
Povodí Ohőe, s.p., Iþ 70889988, odkazují se zbytky
svých nárokţ na náhradu škody na őízení ve věcech obÿanskoprávních.
Jinak zţstává napadený rozsudek nezměněn.

Odţvodnění:
1. Napadeným rozsudkem byl obžalovaný
uznán vinným z pokraÿujícího pőeÿinu
krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3 trestního zákoníku dílem ve stádiu pokusu
podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku (skutky ad 1 až 7 a 9 až 11), z pokraÿujícího pőeÿinu
poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 trestního zákoníku (skutky ad 1 až 11), z pőeÿinu
neoprávněného užívání cizí věci podle § 207 odst. 1 trestního zákoníku spáchaného ve stádiu
pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku (skutek ad 8), z pokraÿujícího pőeÿinu porušování
domovní svobody podle § 178 odst. 1, odst. 2 trestního (skutky ad 8, 10 a 11) a z pőeÿinu maőení
výkonu úőedního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku (skutek
ad 12), jichž se podle skutkových zjištění soudu prvního stupně dopustil jednotlivými skutky
(útoky) tak, jak jsou popsány ve výroku o vině napadeného rozsudku.
2. Obžalovaný byl za popsané pőeÿiny napadeným rozsudkem podle § 205 odst. 3 trestního
zákoníku za použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody
v trvání ÿtyő let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku zaőazen do
věznice s ostrahou. Podle § 70 odst. 2 písm. a) trestního zákoníku byl obžalovanému dále uložen
trest propadnutí věci, a to kovového šroubováku s plastovou modrou rukojetí o délce 27,5 cm.
3. Podle § 228 odst. 1 trestního őádu byla napadeným rozsudkem obžalovanému uložena povinnost
ve výši 15.486
uhradit škodu poškozeným
ve výši 20.000 Kÿ,
Kÿ,
ve výši 2.600 Kÿ,
ve výši 35.680 Kÿ,
ve výši 400 Kÿ,
ve výši 4.181 Kÿ,
ve výši 51.700 Kÿ,
ve výši 33.700 Kÿ,
ve výši 17.246 Kÿ a Povodí Ohőe,
s. p., ve výši 10.500 Kÿ. Podle § 229 odst. 2 trestního őádu byli poškození
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a Povodí Ohőe, s.
p., odkázáni se zbytky svých nárokţ na náhradu škody na őízení ve věcech obÿanskoprávních.
4. Proti výroku o vině i trestu napadeného rozsudku podal odvolání obžalovaný, které
prostőednictvím obhájkyně odţvodnil tak, že okresní soud dospěl k závěru, že bylo prokázáno,
že se obžalovaný dopustil skutkţ pod body 1 až 12 tak, jak jsou uvedeny ve výroku napadeného
rozsudku. Obžalovaný využil svého zákonného práva a pőed soudem odmítl vypovídat, proto
byla pői hlavním líÿení ÿtena jeho výpověĐ z pőípravného őízení, v níž se však doznal toliko k
jednání pod body 1. až 7., u bodu 4. popőel odcizení sněžné frézy a závaží.
5. V pőípadě skutku ÿ. 4 obhajoba poukazuje na to, že skutek měl být spáchán v době od 11.00
hodin dne 23. 12. 2017 do 14.45 hodin dne 30. 12. 2017, k vniknutí do samostatně stojící zděné
stodoly došlo po pőestőižení oka visacího zámku. V této situaci, kdy poškozený o obsahu a stavu
garáže neměl pőehled prakticky po dobu jednoho týdne, není vylouÿeno, že sněžnou frézu i
pőedmětné závaží odcizila jiná osoba, která využila zjištění, že u stodoly je odstőižen visací zámek.
6. I u těch skutkţ, kde se obžalovaný k jednání doznal, je dle obhajoby nutno se dţsledně zabývat
vzniklou škodou. Tato úvaha se pak týká zejména urÿení výše škody ve vztahu k odcizeným ÿi
poškozeným navigacím – skutek pod bodem 1, 6, 8, 9. Pői stanovení výše škody se vychází z
ceny, za kterou se věc, která byla pőedmětem útoku, v době a místě ÿinu obvykle prodává. Z
výpovědi znalce Zelenky vyplývá, že z autonavigacemi se pőes internet obchoduje, že tyto ceny se
pohybují kolem 20.000 Kÿ, a že tuto ÿástku proplácí pojišřovny v pőípadě, kdy poškozený neőeší
nákup a montáž autonavigace pőes autoservis. Jím uvedené ceny autonavigací vycházejí z
koncernových ceníkţ
nebo
Obžalovaný prostőednictvím obhájkyně na tuto
skuteÿnost upozorłoval a má za to, že pokud jde o stanovení výše škody v těchto namítaných
pőípadech, měla by být za škodu považována ÿástka, za kterou se autonavigace běžně prodávají a
to se jedná o ÿástku 20.000 Kÿ. V tomto směru by tedy měl být v souladu s ustanovením § 137
trestního zákoníku o stanovení výše škody upraven popis skutkţ pod body 6, 8 a 9, když u bodu
1. námitku obhajoby soud akceptoval, protože z dokazování vyplynulo, že autorádio s navigací
nebylo ve vozidle poőízeno jako pţvodní.
7. V další ÿásti odţvodnění napadeného rozsudku pak okresní soud uvádí, že v ÿásti jednání,
uvedeném pod body 8. až 11., je jednoznaÿně obžalovaný usvědÿován svědkem
která popsala místa, kde byla provedena
a svědkyní
jednotlivá vloupání a která pői prověrce na místě popsala i jednotlivé objekty, do kterých bylo
posléze vniknuto, vÿetně míst, kde se nacházela v době, když k jednotlivým objektţm
obžalovaný odešel. Svědek
uvedl, že vloupání do domu se stalo dvakrát, v
prvním pőípadě ÿekal u okna, pachatele zahlédl, až když odcházeli, zaőval na ně a oni oba utekli.
Byly mu odcizeny veškeré klíÿe a synovi poškodili
která stála venku pőed plotem.
Asi po tőech týdnech nebo po měsíci pőišli znova, zaÿali odkolíkovávat madla na bráně, otevőeli
jednu polovinu kőídla a v tom je vyrušil, šli si pro
ke které ukradli v prvním pőípadě
klíÿe, nebo šli vozidlo vybrat. Tím, že měli klíÿe od vozidla, usoudil, že se jednalo o stejné
pachatele. Popsat je nedokázal, uvedl však, že výškově odpovídali osobám z prvního pőípadu. V
rozporu s tímto závěrem je nutno dle obhajoby poukázat na výpověĐ
který pői hlavním líÿení uvedl, že v prvním pőípadě viděl dvě osoby, měly na sobě kapuci. Pőímo
na dotaz soudu k upőesnění jejich popisu a výšky uvedl, že neví, díval se na ně se shora z okna a
to se „blbě“ posuzuje. Ve druhém pőípadě dvě osoby vyndávaly jistící kolíÿky brány, nedokázal je
identifikovat ani v tomto pőípadě, výškově odpovídaly asi stejně. Ve druhém pőípadě stőílel z
okna plynovou pistolí, jedna osoba utekla směrem pőes dvţr a pőes plot, druhá branou směrem
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nahoru. V prvním pőípadě (body 9. a 10.) se jednalo o noÿní dobu kolem 03,30 hodiny, ve
druhém pőípadě (bod 8.) pak o dobu kolem 00,20 hodin, ÿímž byly zcela jistě sníženy pozorovací
možnosti svědka a jak i sám uvedl, nedovedl výšku obou osob posoudit zejména s ohledem na
pozorování celé situace z horního patra domu. Okresní soud na základě výpovědi
ve spojení s výpovědí
však má za to, že je dostateÿně
odţvodněn závěr, že se uvedeného jednání dopustil právě obžalovaný. Okresní soud se však ve
svém odţvodnění őádně nevypoőádal ani se svědectvím
která uvedla, že z místa,
kde ÿekala, viděla a slyšela pouze “kőik pána, co tam bydlí a oni zaÿali utíkat“. Jednak jak sama
potvrdila, na dţm poškozeného neviděla, nemohla tedy vědět, kam konkrétně obžalovaný
odešel, zda kőik pochází od majitele domu, jaký byl dţvod takového kőiku a jaký byl jeho obsah.
Pokud si na kőik pamatuje, je pőinejmenším zvláštní, že si nevzpomíná na výstőely z plynové
pistole, kterou svědek použil a které musely být s ohledem na noÿní dobu znaÿně výrazné oproti
kőiku poškozeného. Svědkyně se pak zcela jistě s takovou situací nesetkává každodenně, aby ji
zejména takový moment neutkvěl v paměti a následně jej sama nechtěla reprodukovat pőed
soudem. Pokud svědkyně rovněž tvrdí, že viděla obžalovaného a druhou neustanovenou osobu z
místa utíkat, nelze než opětovně pőipomenout, že svědkyně na dţm a bránu neviděla. I v tomto
momentu se výpověĐ svědkyně
i výpověĐ svědka
rozchází. Pokud dle
svědka
jedna osoba utíkala otevőenou branou směrem nahoru, tedy do ulice na
opaÿnou stranu od svědkyně, a druhá pőes plot, nemohla svědkyně
z místa, kde ÿekala,
vidět obžalovaného ani druhou osobu od domu poškozeného utíkat. Tím je jednoznaÿně
prokázána nedţvěryhodnost svědkyně
a to i ve spojení s narušeným osobním vztahem k
obžalovanému.
8. Okresní soud se pői svém rozhodování rovněž nevypoőádal se zpţsobem provedení prověrky
výpovědi se svědkyní
Jak sama pői hlavním líÿení uvedla, „směr cesty urÿoval policista“,
naproti tomu je v protokole o prověrce na místě uvedeno, že svědkyně naviguje policisty a dle
zaprotokolovaného textu prověrky je naviguje i v odlehlých uliÿkách Cvikova až do místa, kde
vozidlo bylo zaparkováno a kde na obžalovaného měla údajně ÿekat. Z místa, oznaÿeného na
fotografii ÿ. 1) fotografické dokumentace, je pak zcela vylouÿena možnost vidět, a to i za denních
podmínek, na dţm ÿp.
vjezdovou bránu i samotnou zahradu. Prověrka výpovědi, jak již bylo
uvedeno v závěreÿné őeÿi pői hlavním líÿení dne 25.4.2019, nese známky zmateÿnosti zejména v
procesním postavení
Aÿkoliv v prţběhu celého őízení vystupovala v procesním
postavení svědka se všemi právy a zejména povinnostmi, pőed zapoÿetím prověrky její výpovědi
byla pouÿena jako osoba podezőelá a zcela zde absentuje pouÿení podle § 158 odst. 8) tr. őádu o
povinnosti vypovídat pravdu. Takto získaný dţkaz je zcela nepoužitelný a okresní soud pői svém
rozhodování neměl k jeho obsahu pőihlížet. Za tohoto stavu pak nelze obžalovaného vést ani k
odpovědnosti ze spáchání skutku, oznaÿeného bodem ÿ. 11., kde jediným usvědÿujícím dţkazem
je rovněž toliko výpověĐ svědkyně
9. Ke zpţsobu provedení výpovědi svědkyně pőed okresním soudem měla a má obhajoba
obžalovaného námitky spoÿívající v tom, že k provedení výslechu svědkyně v nepőítomnosti
obžalovaného nebyl žádný dţvod. Okresní soud výpověĐ svědkyně v nepőítomnosti
obžalovaného provedl, jak sám uvádí, proto, že sdělení obžalovaného o tom, že soud svědkyni
nenajde a mţže dělat cokoli, považoval za skrytou výhrţžku. S tímto hodnocením se nelze
ztotožnit, šlo o sdělení obžalovaného, kterým jistě okresnímu soudu vyhrožováno nebylo a není
zőejmé, jak by toto sdělení mohlo pţsobit výhrţžně vţÿi nepőítomné svědkyni, když obžalovaný
je již několikátý měsíc ve výkonu trestu. Samotná
pak v rámci své svědecké
výpovědi na otázku obhajoby uvedla, že strach z
nemá a nebojí se pőed ním vypovídat.
Dále je nutno poukázat na to, že obžalovaný nebyl s výpovědí svědkyně seznámen postupem dle
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trestního őádu. Pőesto, že výpověĐ svědkyně byla nahrávána, obžalovaný byl s jejím obsahem
seznámen prostőednictvím pőedsedy senátu tak, že mu tato výpověĐ byla pouze parafrázována.
10. Pokud jde o dţkazní situaci u skutkţ 8 – 10, tak okresní soud v odţvodnění napadeného
rozsudku poukazuje na výpověĐ svědka
ale z této výpovědi nelze dovodit ani
žádnou spojitost s osobou obžalovaného
ani to, že by obžalovaný měl v úmyslu
zmocnit se osobního vozidla
Sám tento svědek uvedl, že buĐ šly osoby pro
auto a nebo ho šly vybrat, pőiÿemž toto si vydedukoval na základě té skuteÿnosti, že v pőípadě
prvního napadení jeho nemovitosti došlo k odcizení klíÿţ nacházejících se ve verandě domu.
11. Vzhledem k tomu, že provedené dţkazy, na které okresní soud odkazuje, jsou dţkazy nepőímými
a netvoőí uzavőený celek, nelze obžalovaného uznat vinným ze žalovaných pőeÿinţ, uvedených
pod body 8 až 11. Maximálně u bodu 12 lze z kusé a strohé výpovědi svědkyně
pőed
soudem dovodit, že obžalovaný v inkriminovaný den (svědkyně hovoőí o lołských Velikonocích)
őídil vozidlo po veőejných komunikacích pőes to, že měl zákaz őízení.
12. Protože je odvoláním obžalovaného napadán výrok o vině, je odvolání dţvodem i pro
pőezkoumání výroku o trestu. Ten s ohledem na jeho výměru považuje obžalovaný za
nepőiměőeně pőísný. Ztotožní-li se odvolací soud se závěry soudu okresního ohledně viny
obžalovaného, je na místě uložený trest zmírnit.
13. Ze shora uvedených dţvodţ proto obžalovaný navrhuje, aby napadený rozsudek byl zrušen a
odvolacím soudem bylo rozhodnuto tak, že obžalovaný bude zproštěn v ÿásti obžaloby, týkající
se skutkţ, oznaÿených po body 8 - 11, neboř není prokázáno, že by se těchto skutkţ dopustil
obžalovaný. Shledá-li odvolací soud, že výrok o vině odpovídá provedenému dokazování a
námitky ohledně popisţ skutkţ pod bodem 4, 6, 8 a 9. nejsou na místě, nechř je zrušen výrok o
trestu a obžalovanému nechř je uložen mírnější trest.
14. K veőejnému zasedání konaném o odvolání se obžalovaný nedostavil, požádal o konání
veőejného zasedání ve své nepőítomnosti, a protože byl k veőejnému zasedání őádně a vÿas
pőedvolán (§ 233 tr. őádu, § 64 odst. 1 tr. őádu), krajský soud v souladu s ustanoveními § 238 a §
202 (zejm. odst. 4 a 5) tr. őádu jednal v jeho nepőítomnosti.
15. Z podnětu vÿas a őádně podaného odvolání krajský soud pőezkoumal podle § 254 odst. 1 tr. őádu
zákonnost a odţvodněnost všech výrokţ napadeného rozsudku, proti nimž bylo podáno
odvolání, jakož i správnost postupu őízení, které jim pőedcházelo, a to z hlediska vytýkaných vad,
a dospěl k níže uvedeným závěrţm.
16. V őízení pőed soudem prvního stupně nedošlo k tak zásadním procesním vadám ÿi pochybením,
které by mohly mít vliv na objasnění věci nebo na možnost obžalovaného uplatnit svá zákonná
práva.
17. Námitku stran procesního postupu soudu prvního stupně pői výslechu svědkyně
shledává krajský soud nedţvodnou. Soud prvního stupně v odţvodnění napadeného
rozsudku v bodě ÿ. 6 rozvedl, jaké okolnosti jej vedly k postupu podle § 209 odst. 1 tr. őádu,
vyjádőení obžalovaného adresované soudu prvního stupně zavdávalo dţvod k obavám, že
svědkyně
coby bývalá pőítelkyně obžalovaného pőed soudem v rámci svědecké
výpovědi nebude vypovídat pravdu, proto soud prvního stupně dţvodně volil pői výslechu
svědkyně postup, který trestní őád v ustanovení § 209 pőipouští. Trestní őád v citovaném
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ustanovení nestanoví formu, jakou má být obžalovaný po návratu do jednací síně vyrozuměn
s obsahem výpovědi svědka vyslechnutého v jeho nepőítomnosti, dle názoru krajského soudu
není nezbytně nutné za všech okolností pőehrávat celou výpověĐ svědka zaznamenanou na
zvukovém záznamu. Z protokolu o hlavním líÿení ze dne 23.4.2019 vyhotoveného na základě
zvukového záznamu vÿetně zvukového záznamu je zjevné, že obžalovaný byl po návratu do
jednací síně samosoudcem v pőítomnosti obhájkyně seznámen s obsahem výpovědi svědkyně
byl mu dán prostor k poradě s obhájkyní, neměl ke svědkyni žádné dotazy,
soud prvního stupně proto dostál své povinnosti seznámit obžalovaného s obsahem výpovědi
svědkyně vyslýchané v jeho nepőítomnosti, když proti takovému postupu nevznesl obžalovaný
ani jeho obhájkyně pőímo v hlavním líÿení žádné námitky, lze tudíž uzavőít, že obžalovaný byl
őádně seznámen se všemi podstatnými okolnostmi, které z výpovědi svědkyně vyplývaly.
Námitky stran procesního postupu byly uplatněny až v podaném odvolání, leÿ do té doby nebyl
postup soudu prvního stupně ze strany obhajoby jakkoli zpochybłován. Nutno také dodat, že
obhájkyně obžalovaného byla výslechu svědkyně pőítomna, kladla jí otázky, obžalovanému byla
po návratu do jednací síně po seznámení s obsahem výpovědi svědkyně dána možnost klást
svědkyni doplłující otázky, měl možnost vyjádőit se k výpovědi svědkyně. Princip
kontradiktornosti byl zachován, právo na obhajobu obžalovaného nebylo zasaženo, i proto je
výpověĐ vědkyně
z hlavního líÿení procesně použitelná.
18. S námitkou obhajoby o procesní nepoužitelnosti protokolu o prověrce na místě provedené
s
ve smyslu ust. § 104e) tr. őádu se však krajský soud ztotožłuje, byř i
z jiných dţvodţ, než je namítáno.
v rámci trestního őízení vedeného ve věci
obviněného
vystupovala v postavení svědkyně, o ÿemž svědÿí také úőední
záznam o podaném vysvětlení podle § 158 odst. 6 tr. őádu, v rámci něhož byla také jako svědkyně
pouÿena mj. ve smyslu § 158 odst. 8 tr. őádu o povinnosti vypovídat pravdu, byla rovněž
pouÿena o trestněprávních následcích kőivého obviněné dle § 345 tr. zákoníku. Bezprostőedně po
popisovala okolnosti
podaném vysvětlení dne 16.5.2018, v němž svědkyně
jednání obžalovaného, byla s
provedena prověrka na místě, v rámci této
prověrky však byla
pouÿena jako podezőelá a není zjevné, proÿ nebyla pouÿena
tak, jako svědkyně jako pői podání vysvětlení, které pőedcházelo prověrce na místě, zejm. o
povinnosti vypovídat pravdu ve smyslu § 158 odst. 8 tr. őádu. Dále krajský soud poukazuje na
skuteÿnost, že v době prověrky na místě provedené s
byl již obžalovaný
trestně stíhán pro skutky popsané ve výroku o vině napadeného rozsudku pod body ÿ. 1 – 7 a
byř se prověrka na místě týkala jiné teprve prověőované trestné ÿinnosti v rámci jedné trestní
věci, tak pői zachování práva na obhajobu měla být o prověrce na místě provedené s
vyrozuměna rovněž obhájkyně obžalovaného, která mu byla z dţvodu uvedeného v §
36 odst. 1 písm. a) tr. őádu již dne 10.5.2018 ustanovena a požádala o vyrozumívání o provádění
úkonţ trestního őízení. Obhájkyně obžalovaného však o prověrce na místě prováděné
s
vyrozuměna nebyla, neměla tak možnost tohoto úkonu se zúÿastnit, i
proto je protokol o prověrce na místě procesně nepoužitelný. Aÿkoli soud prvního stupně pői
výslechu svědkyně
v hlavním líÿení dne 23.4.2019 postupoval procesně
nesprávně, když svědkyni pőedkládal protokol o prověrce na místě ze dne 16.5.2018, resp.
fotografie poőízené pői prověrce na místě, nedosahuje toto pochybení takové intenzity, aby bylo
možno celou výpověĐ svědkyně
z hlavního líÿení oznaÿit jako nezákonnou,
resp. procesně nepoužitelnou. Svědkyně
totiž v hlavním líÿení jak na poÿátku
(pőed pőedestőením fotografií z protokolu o prověrce na místě), tak i v prţběhu výslechu
spontánně vypovídala, popsala okolnosti, jimž byla pőítomna. V tomto rozsahu není její výpověĐ
zatížena procesní vadou. Bez ohledu na pőedložení fotografií poőízených pői prověrce na místě
svědkyně v rámci výpovědi v hlavním líÿení popsala skutkové okolnosti, jimž byla pőítomna, na
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základě tohoto popisu lze ve spojení s ostatními dţkazy (viz níže) rekonstruovat skutkový stav.
Byř se soud prvního stupně pőedestőením protokolu o prověrce na místě dopustil procesního
pochybení, nedosahuje tato vada takové intenzity, aby nebylo možno z výpovědi svědkyně
z hlavního líÿení ve výše naznaÿeném rozsahu vycházet. Nikoli každé porušení
práva dosahuje takové intenzity, aby souÿasně mohlo znamenat i zásah do ústavně zaruÿených
základních práv a svobod obviněného.
19. V pőípadě všech skutkţ popsaných ve výroku o vině napadeného rozsudku vyjma skutku
popsaného v bodě ÿ. 8 provedl soud prvního stupně dokazování v rozsahu, který odpovídá ust. §
2 odst. 5 tr. őádu, provedené dţkazy vyhodnotil v souladu s ust. §2 odst. 6 tr. őádu a dospěl ke
správným skutkovým zjištěním.
20. K jednání popsaným ve výroku o vině v bodech ÿ. 1 – 7 se obžalovaný doznal, popsal skutkové
okolnosti svého jednání a krom výpovědi obžalovaného vyšel soud prvního stupně dţvodně pői
zjišřování skutkových okolností také z výpovědí jednotlivých poškozených a listinných dţkazţ
specifikovaných v odţvodnění napadeného rozsudku, které prokazují pőedevším místo ÿinu,
charakter a výši zpţsobené škody, rozsah a druh odcizených věcí, potažmo zpţsob provedení
ÿinu.
21. Námitku obžalovaného, že v pőípadě skutku pod bodem ÿ. 4 neodcizil sněžnou frézu a závaží,
je bez pochyb
shledává krajský soud nedţvodnou. Výpovědí svědka
prokázán rozsah a druh odcizených věcí, vÿetně sněžné frézy a závaží. Shodný charakter
odcizených věcí, tj. technických zaőízení na údržbu okolí domu, odţvodłuje závěr, že věci
takového charakteru odcizil právě jeden pachatel, jímž je právě obžalovaný, který se k vloupání
doznal. Obhajoba obžalovaného, v rámci níž popírá odcizení některých věcí, je vedena v úmyslu
snížit míru své trestní odpovědnosti. Krajský soud dále poukazuje na okolnost, že obžalovaný
odcizil rovněž pőívěsný vozík za ÿtyőkolku, což osvědÿuje jeho reálnou schopnost a možnost
z místa ÿinu odcizit všechny věci, které poškozený popsal. Pokud obžalovaný nezpochybłuje
odcizení sekaÿky a pőívěsného vozíku, je nelogické, že by neodcizil nejhodnotnější věc, tj.
sněžnou frézu. Je sice faktem, že poškozený vloupání do stodoly a odcizení věcí zjistil až
s urÿitým ÿasovým odstupem, pőiÿemž obžalovaný namítá, že kvţli tomu ÿást věcí mohla odcizit
jiná osoba, nicméně ani tato okolnost nevyvrací správnost závěru soudu prvního stupně, že
všechny věci byly odcizeny pői vloupání, které provedl právě obžalovaný. Jak je totiž patrno
z výpovědi svědka
vÿetně protokolu o ohledání místa ÿinu, napadená
stodola se nacházela za domem poškozeného, nikoli pőímo na místě, kde se mohly volně
pohybovat cizí osoby, navíc v době zjištění vloupání vizuálně na první pohled nenesla stodola
známky poškození, je tudíž i s ohledem na shodný charakter odcizených věcí krajně
nepravděpodobné, aby ÿást věcí byla odcizena jindy, než pői vloupání provedeném obžalovaným.
Z uvedených dţvodţ postupoval soud prvního stupně správně, pokud obžalovaného uznal
vinným z odcizených věcí tak, jak jsou uvedeny ve výroku o vině pod bodem ÿ. 4 napadeného
rozsudku.
22. Relevantní neshledal krajský soud ani tu námitku obžalovaného týkající se urÿení hodnoty
autonavigcí v pőípadě skutkţ popsaných ve výroku o vině napadeného rozsudku v bodech ÿ. 6, 8
a 9. Ke zjištění hodnoty autonavigací soud prvního stupně provedl dostateÿné dokazování
v podobě zejm. výpovědí poškozených, znaleckého posudku a výpovědi Jiőího Zelenky, znalce
z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace motorová vozidla. Znalec popsal, jakým
zpţsobem urÿil hodnotu autonavigací, pőiÿemž pőihlížel k pţvodu autonavigací, amortizaci,
kterou pői urÿení hodnoty zohlednil. Lze v obecné rovině pőipustit, že urÿité typy autonavigací se
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prodávají na internetových portálech za cenu nižší, leÿ obhajoba nepőedkládá konkrétní okolnosti
takových prodejţ, pţvod autonavigací, rozsah opotőebení a stáőí takto prodávaných autonavigací,
na rozdíl od znalce, který pői urÿení hodnoty pőesně veškeré okolnosti posuzoval. Navíc
v pőípadě skutkţ ÿ. 6, 8 a 9 šlo o pţvodní autonavigace dodávané spolu s vozidly, pouze
v pőípadě skutku ÿ. 1 šlo o dodateÿně namontovanou autonavigaci, což bylo dţvodem pro
skutkový závěr soudu prvního stupně spoÿívající v nižší hodnotě autonavigace než v ostatních
pőípadech, což soud prvního stupně őádně v odţvodnění napadeného rozsudku vysvětlil a ve
prospěch obžalovaného posoudil.
23. V pőípadě skutkţ, popsaných ve výroku o vině napadeného rozsudku v bodech ÿ. 8 – 11 dospěl
soud prvního stupně ke správnému závěru, že skutky se staly právě tak, jak jsou popsány ve
výroku o vině napadeného rozsudku, skutkové okolnosti jako jsou doba, místo a zpţsob
provedení ÿinţ, druh a množství odcizených věcí ÿi výše škody jsou prokázány výpověĐmi
poškozených, protokoly o ohledání místa ÿinu a fotodokumentací, znaleckými posudky a
výpověĐmi znalcţ Jiőího Zelenky a Ladislava Bőeziny. V pőípadě skutkţ popsaných ve výroku o
vině napadeného rozsudku pod body ÿ. 9 – 11 je rovněž správným závěr soudu prvního stupně,
že pachatelem těchto skutkţ je obžalovaný
Soudu prvního stupně je nutno
vytknout, že chronologicky nesprávně seőadil jednotlivé skutky, neboř skutek popsaný ve výroku
o vině napadeného rozsudku v bodě ÿ. 8 byl spáchán až po skutcích ÿ. 9 – 10, jak je zjevné
z výpovědi svědka
pőiÿemž správné chronologické zaőazení spáchání
jednotlivých skutkţ má zásadní význam pro hodnocení výpovědi svědka
a
svědkyně
potažmo pro urÿení osoby pachatele těchto skutkţ. Zejména svědek
pőesně popsal jednání pachatelţ ve všech pőípadech, pőesně popsal jaké věci
v pőípadě prvního vniknutí do domu (skutek ÿ. 10) pachatelé odcizili, došlo k poškození brány
oplocení i motorového vozidla jeho syna (skutek ÿ. 9), pőiÿemž na místě ÿinu vyrušil dva
pachatele. Je faktem, že svědek
ani svědek
žádného ze
spolupachatelţ neidentifikovali, nicméně svědek
popsal velmi konkrétně
skutkové okolnosti jednání těchto pachatelţ a právě v kontextu výpovědi tohoto svědka je nutno
hodnotit výpověĐ svědkyně
pőiÿemž z obsahu té ÿásti její výpovědi, která není
stižena výše uvedenou procesní vadou, je zjevné, že svědkyně popisovala okolnosti pohybu
obžalovaného
který byl na místě ÿinu a byl právě jedním z pachatelţ skutkţ
popsaných ve výroku o vině napadeného rozsudku v bodech ÿ. 9 a 10. Svědkyně
vypověděla, že na tomto místě ÿinu ve Cvikově byla s obžalovaným
v noÿních hodinách pouze jednou. Popsala místo ÿinu shodně, tak jak bylo zjištěno
z výpovědi svědka
charakter místa ÿinu popsaný svědkyní
odpovídá skuteÿnému místu ÿinu. Svědkyně
se také zmiłovala o autě, pőiÿemž
téže noci, kdy došlo k vniknutí na pozemek a do domu poškozeného
došlo
také k vniknutí do vozidla poškozeného
Dále krajský soud poukazuje na
okolnost, že svědkyně
nevypovídala o tom, že by slyšela jakoukoli stőelbu, byř
byla poblíž místa ÿinu, což je nutno hodnotit v souvislosti s výpovědí svědka
který o stőelbě vypovídal pouze v souvislosti se skutkem ÿ. 8. Všechny zmíněné okolnosti tudíž
svědÿí o tom, že svědkyně
byla pőítomna poblíž místa ÿinu a popisovala jí
vnímané okolnosti vztahující se ke skutkţm popsaným ve výroku o vině napadeného rozsudku
pod body ÿ. 9 a 10, pőiÿemž na základě její výpovědi ve spojení se skutkovými okolnostmi
popsanými svědkem
lze bez dţvodných pochybností uzavőít, že jedním
z pachatelţ skutkţ ÿ. 9 a 10 je právě obžalovaný.
24. V urÿení obžalovaného coby pachatele skutku ÿ. 11 soud prvního stupně také nepochybil.
Aÿkoli
Stěžejním dţkazem usvědÿujícím pachatele ÿinu je výpověĐ svědkyně
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svědkyně nebyla pőímo u vniknutí obžalovaného do stodoly, je zjevné s ohledem na to, jak
popsala místo, kde s obžalovaným byla, když obžalovaný se vzdálil s tím, že „tam rovnou udělá
peníze“, po urÿité době se vrátil i s věcmi uloženými v taškách, že pachatelem skutku je právě
obžalovaný
VýpověĐ svědkyně
je nutno hodnotit opět
v kontextu s popisem místa ÿinu a doby zjištění vloupání poškozeným
který se shoduje s tím, co vypověděla svědkyně
Byř ani v tomto pőípadě
obžalovaného pőímý dţkaz neusvědÿuje, nepőímé dţkazy tvoőí natolik pevný celek, že o vině
obžalovaného nevznikají dţvodné pochybnosti, stejně jako v pőípadě skutkţ popsaných
v napadeném rozsudku ve výroku o vině pod body ÿ. 9 a 10.
25. V pőípadě skutku, který je popsán ve výroku o vině napadeného rozsudku v bodě ÿ. 12
pochybnosti o správnosti skutkových zjištění nevznikají, obžalovaný proti skutkovým zjištěním
Skuteÿnost,
nebrojí a jeho vina je prokazována pőedevším výpovědí svědkyně
že měl obžalovaný vyslovenu sankci zákazu ÿinnosti spoÿívající v zákazu őízení motorových
vozidel, je osvědÿována rozhodnutím městského úőadu Rumburk ve výroku o vině napadeného
rozsudku citovaným.
26. Závěr soudu prvního stupně o obžalovaném coby pachateli skutku popsaného ve výroku o vině
napadeného rozsudku v bodě ÿ. 8 však nemá dţkazní oporu. Žádný ze svědkţ
obžalovaného jako pachatele ÿinu neidentifikoval, svědkyně
o své pőítomnosti
na místě ÿinu v tomto pőípadě nevypovídala, z její výpovědi lze seznat, že ve Cvikově byla s
obžalovaným pouze jedenkrát (viz skutky ÿ. 9 a 10), pőiÿemž ani tato svědkyně obžalovaného
jakožto pachatele skutku neoznaÿila. Soud prvního stupně v tomto pőípadě postupoval v rozporu
s ustanovením § 2 odst. 6 tr. őádu, neboř provedené dţkazy őádně a úplně nehodnotil vzájemně
a ve všech souvislostech, neuvážil všechny okolnosti pőípadu.
27. S ohledem na shora uvedené okolnosti a s pőihlédnutím k pochybení soudu prvního stupně stran
závěru o vině obžalovaného v pőípadě skutku ÿ. 8, postupoval krajský soud tak, že výrok o vině
napadeného rozsudku pod bodem ÿ. 8 ohledně obžalovaného
podle § 258
odst. 1 písm. b) tr. őádu zrušil a v rozsahu zrušení podle § 259 odst. 1 tr. őádu věc vrátil soudu
prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Věc se tak v uvedeném rozsahu vrací do
stadia őízení pőed soudem prvního stupně, v němž je tőeba, aby se soud prvního stupně dţsledně
zabýval všemi provedenými dţkazy, tyto dţkazy pak hodnotil v souladu s ustanovením § 2 odst.
6 tr. őádu, tj. podle svého vnitőního pőesvědÿení založeného na peÿlivém uvážení všech okolností
pőípadu jednotlivě i v jejich souhrnu, a vyvodil náležité skutkové a právní závěry, které mají
oporu v provedených dţkazech a meritorně rozhodl.
28. V právním hodnocení jednání obžalovaného popsaného ve výroku o vině napadeného rozsudku
v bodech ÿ. 1-7, 9-11, jako pokraÿujícího pőeÿinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2,
odst. 3 tr. zákoníku dílem dokonaného, dílem ve stádiu pokusu podle § 21 tr. zákoníku krajský
soud pochybení neshledal. Soud prvního stupně rovněž nepochybil v právním hodnocení skutkţ
ÿ. 1-7 a 9-11 jako pokraÿujícího pőeÿinu poškození cizí věci dílem dokonaného, dílem ve stádiu
pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a v právním hodnocení skutkţ ÿ. 10 a 11 jako
pokraÿujícího pőeÿinu porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku.
Znak pőisvojení si cizí věci spoÿívá v tom, že obžalovaný odłal, nebo se pokusil odejmout, věc
z dispozice vlastníka (oprávněného držitele) v úmyslu nakládat s věcí jako vlastní. Znak vloupání
spoÿívá ve smyslu § 121 tr. zákoníku ve vniknutí do uzavőeného prostoru nedovoleným
pőekonáním uzamÿení nebo pőekonáním jiné jistící pőekážky s použitím síly. Ve smyslu § 138
odst. 1 tr. zákoníku se škodou nikoli nepatrnou rozumí škoda dosahující ÿástky nejméně 5.000,Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Plhalová
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Kÿ, větší škodou se rozumí škoda dosahující ÿástky nejméně 50.000,- Kÿ. Obydlím se ve smyslu §
133 tr. zákoníku rozumí dţm, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a pőíslušenství k nim
náležející. Pokraÿování v trestném ÿinu dţvodně soud prvního stupně spatőuje v tom, že
obžalovaný jednotlivými dílÿími útoky vedenými jednotným záměrem naplłoval v souhrnu
skutkovou podstatu stejného trestného ÿinu (krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní
svobody) podobným nebo shodným zpţsobem provedení a v blízké ÿasové souvislosti a
v pőedmětu útoku, jak má na mysli ustanovení § 116 tr. zákoníku. U pokraÿujícího trestného ÿinu
jde o jeden trestný ÿin a zpţsobená škoda v jednotlivých útocích se sÿítá. Nakonec soud prvního
stupně správně po právní stránce vyhodnotil i skutek ve výroku o vině napadeného rozsudku
popsaný v bodě ÿ. 12 jako pőeÿin maőení výkonu úőedního rozhodnutí a vykázání podle § 337
odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Obžalovaní jednal v úmyslu pőímém dle § 15 odst. 1 písm. a) tr.
zákoníku a svým jednáním porušil zájem na ochraně vlastnictví, majetku, domovní svobody a
zájem na őádném výkonu rozhodnutí orgánu státu. Krajský soud tudíž neměl dţvodu měnit
právní hodnocení jednání obžalovaného popsané ve výroku o vině napadeného rozsudku
v bodech ÿ. 1-7 a 9-12, právní hodnocení těchto skutkţ soudem prvního stupně obstojí i pőesto,
že byl výrok o vině napadeného rozsudku v bodě ÿ. 8 zrušen.
29. Vzhledem k tomu, že krajský soud zrušil zÿásti výrok o vině napadeného rozsudku, musel zrušit
také výrok o trestu napadeného rozsudku a sám nově rozhodl o trestu obžalovaného tak, že
obžalovanému za pokraÿující pőeÿin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3
trestního zákoníku dílem dokonaný ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku,
pokraÿující pőeÿin poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 trestního zákoníku, pokraÿující pőeÿin
porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku a pőeÿin maőení
výkonu úőedního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku, které
zţstaly v napadeném rozsudku v bodech ÿ. 1 – 7 a 9 - 12 nedotÿeny, uložil podle § 205 odst. 3
trestního zákoníku za užití § 43 odst. 1 trestního zákoníku úhrnný trest odnětí svobody v trvání
tőí let a devíti měsícţ, pro jehož výkon obžalovaného zaőadil podle § 56 odst. 2 písm. a)
trestního zákoníku do věznice s ostrahou. Pői ukládání trestu byl krajský soud veden shodnými
úvahami jako soud prvního stupně, obžalovaný vykazuje výrazný sklon k páchání zejm.
majetkové trestné ÿinnosti, recidiva trestného jednání je tudíž zásadní pőitěžující okolností a byř
se obžalovaný k ÿásti trestné ÿinnosti doznal, nelze mu uložit jiný než takový trest, který je
spojen s omezením osobní svobody. Kriminální narušení obžalovaného již dostoupilo takové
úrovně, že je nutno výměru trestu odnětí svobody i s ohledem na rozsah páchané trestné
ÿinnosti stanovit již v horní polovině zákonného rozpětí uvedeného v § 205 odst. 3 tr. zákoníku.
Vzhledem k tomu, že krajský soud obžalovanému ukládal trest za nižší rozsah spáchané trestné
ÿinnosti, vyměőil obžalovanému trest nižší, než soud prvního stupně. Podle § 70 odst. 2 písm. a)
trestního zákoníku krajský soud obžalovanému uložil také trest propadnutí věci, tj. kovového
šroubováku s plastovou modrou rukojetí o délce 27,5 cm, neboř se jedná o nástroj trestné
ÿinnosti.
30. Krajský soud z titulu odvolání podaného obžalovaným zrušil ve smyslu § 258 odst. 1 písm. f) tr.
őádu také celý výrok o náhradě škody, protože soud prvního stupně pői rozhodování o
uplatněných nárocích nepostupoval zcela správně.
31. Podle § 228 odst. 1 tr. őádu odsuzuje-li soud obžalovaného pro trestný ÿin, kterým zpţsobil
jinému majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu nebo kterým se na úkor poškozeného
bezdţvodně obohatil, uloží mu v rozsudku, aby poškozenému nahradil majetkovou škodu nebo
nemajetkovou újmu v penězích nebo aby vydal bezdţvodné obohacení, jestliže byl nárok vÿas
uplatněn (§43 odst. 3 tr. őádu). Nebrání-li tomu zákonná pőekážka, soud uloží obžalovanému
Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Plhalová
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vždy povinnost k náhradě škody nebo k vydání bezdţvodného obohacení, jestliže je výše škody
nebo rozsah bezdţvodného obohacení souÿástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku,
jímž se obžalovaný uznává vinným a škoda v této výši nebyla dosud uhrazena nebo bezdţvodné
obohacení nebylo dosud v tomto rozsahu vydáno. Podle § 229 tr. őádu není-li podle výsledkţ
dokazování pro vyslovení povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo
k vydání bezdţvodného obohacení podklad nebo bylo-li by pro rozhodnutí o povinnosti k
náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdţvodného obohacení
tőeba provádět další dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní őízení, soud odkáže
poškozeného na őízení ve věcech obÿanskoprávních, popőípadě na őízení pőed jiným pőíslušným
orgánem (odst. 1) a na őízení ve věcech obÿanskoprávních, popőípadě na őízení pőed jiným
pőíslušným orgánem odkáže soud poškozeného také se zbytkem jeho nároku, jestliže mu nárok z
jakéhokoli dţvodu pőizná jen zÿásti (odst. 2).
32. Soudu prvního stupně je nutno vytknout, že obžalovanému uložil povinnost nahradit škodu i
některým z poškozených, aniž by se tito őádně pőipojili k trestnímu őízení s nárokem na náhradu
škody. To se týká poškozené
kteőí se totiž v rámci trestního őízení nepőipojili s nárokem na náhradu škody
őádně, neboř nároky uplatnili proti neznámému pachateli, proto jsou takto uplatněné nároky
neurÿitými a nelze o nich z obÿanskoprávního pohledu vţbec rozhodovat. Krajský soud proto
ve svém rozhodnutí o nárocích poškozených
vţbec nerozhodoval.
33. Nově pak krajský soud rozhodl o nárocích poškozených
. a Povodí Ohőe, kteőí své nároky na náhradu škody uplatnili őádně a vÿas, škoda jim
vznikla v pőíÿinné souvislosti s jednáním obžalovaného. Pői tomto rozhodování krajský soud (na
rozdíl od soudu prvního stupně) zohlednil, že poškozeným ÿást škody hradila pojišřovna, neboř
bylo vyplaceno pojistné plnění ve výši 7.759 Kÿ, poškozenému
poškozenému
bylo vyplaceno pojistné plnění ve výši 30.703 Kÿ a poškozené Povodí Ohőe s.p.
ÿást škody ve výši 900 Kÿ hradil samotný jejich zaměstnanec
Pői zohlednění
výše uplatněných nárokţ, výše zpţsobené škody a ÿásti plnění, kterého se některým
z poškozených již dostalo, rozhodl krajský soud o povinnosti obžalovaného hradit uvedeným
poškozeným škodu tak, jak je ve výroku tohoto rozsudku uÿiněném podle § 228 odst. 1 tr. őádu
uvedeno. Se zbytkem uplatněného nároku pak byli poškození
a Povodí Ohőe s.p. podle § 229 odst. 2 tr. őádu odkázáni na őízení ve věcech
obÿanskoprávních.
34. Poškozeného
., který se rovněž őádně pőipojil k trestnímu őízení s nárokem na
náhradu škody, krajský soud odkázal s celým uplatněným nárokem na náhradu škody podle § 229
odst. 1 tr. őádu na őízení ve věcech obÿanskoprávních proto, že dle výpovědi poškozeného mu
škoda byla reparována pojišřovnou.
35. Jinak zţstal napadený rozsudek nezměněn.
Pouÿení:
Proti tomuto rozhodnutí není další őádný opravný prostőedek pőípustný.
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Proti tomuto rozhodnutí mţže obviněný a nejvyšší státní zástupce podat dovolání do dvou
měsícţ od doruÿení tohoto rozhodnutí.
Dovolání se podává u soudu, který ve věci rozhodl v prvním stupni a o dovolání rozhoduje
Nejvyšší soud þeské republiky.
Dovolání lze podat jen z dţvodţ uvedených v § 265b odst. 1 tr. őádu a dovolání není pőípustné
proti dţvodţm rozhodnutí.
Obviněný mţže dovolání podat pouze prostőednictvím svého obhájce, podání obviněného, které
nebylo uÿiněno prostőednictvím obhájce, se nepovažuje za dovolání, byř bylo takto oznaÿeno.
V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 59 odst. 3 tr. őádu) podání uvedeno, proti
kterému rozhodnutí směőuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých dţvodţ napadá a ÿeho se
dovolatel domáhá, vÿetně konkrétního návrhu na rozhodnutí dovolacího soudu s odkazem na
zákonné ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. őádu, o které se dovolání opírá. Nejvyšší
státní zástupce je povinen v dovolání uvést, zda je podává ve prospěch nebo v neprospěch
obviněného.
Rozsah, v němž je rozhodnutí dovoláním napadáno, a dţvody dovolání lze měnit jen po dobu
trvání lhţty k podání dovolání.
Liberec 10.09.2019
Mgr. František Jahţdka v. r.
pőedseda senátu
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ýESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Okresní soud v ýeské LípČ rozhodl pĜi hlavním líþení konaném dne 24. ledna 2012
samosoudkyní JUDr. Alenou Procházkovou, t a k t o :
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uznávají se vinnými, že
Obžalovaný
1.
v pĜesnČ nezjištČné dobČ od 12.00 hodin do 17.30 hodin dne 13.6.2010 v podnapilém stavu
u vjezdu na parkovištČ pĜed administrativní budovou firmy DIAMO s.p. ve Stráži pod Ralskem
v ulici Máchova þp. 201 poškodil parkovací hliníkový sloupek MOCF2 tím zpĤsobem, že ho
vytrhl ze zemČ, þímž poškozené firmČ DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem zpĤsobil škodu ve výši
3.200,-- Kþ,
2.
dne 13.6.2010 kolem 15.00 hodin v podnapilém stavu ve Stráži pod Ralskem v ulici Jižní
u bývalého výmČníku nejprve vytáhl za ruce ven z vozidla zn.
ze strany
spolujezdce poškozeného
nar.
poté poškodil úderem nezjištČnou tyþí
sklo zadního okna, ve kterém prorazil otvor o velikosti 40x7 cm uvedeného vozidla, þímž
poškozenému
nar.
zpĤsobil
škodu
ve
výši
6.540,-- Kþ, a následnČ fyzicky napadl poškozeného
kterého pĜitiskl ke zdi
výmČníku tak, že jej obČma rukama chytil za krk a škrtil ho, svého jednání zanechal po domluvČ
obžalovaného
ke zranČní poškozeného
nedošlo,
Obžalovaní
a
3.
dne 13.6.2010 kolem 15.30 hodin v podnapilém stavu ve Stráži pod Ralskem v ulici Jižní
u bývalého výmČníku fyzicky napadli poškozeného
nar.
tím
zpĤsobem, že obžalovaný
skoþil poškozenému na záda dal mu tzv. „kravatu“, strhl
jej na zem kde jej obžalovaní
a
tloukli do celého tČla,
pĜiþemž vykĜikovali vulgární nadávky, svého jednání zanechali až v dobČ pĜíjezdu hlídky Policie
ýR, tímto jednáním zpĤsobili poškozenému
zranČní zhmoždČní levého kolena,
povrchní poranČní vlasové þásti hlavy, které si vyžádalo lékaĜské ošetĜení v NsP v ýeské LípČ.
Obžalovaný
se tohoto jednání dopustil pĜesto, že byl odsouzen rozsudkem Okresního
soudu v ýeské LípČ sp.zn. 17 T 83/2008 ze dne 14.1.2009, který nabyl právní moci dne
11.4.2009 mimo jiné pro trestný þin výtržnictví podle § 202 odstavec 1 trestního zákona
k podmínČnému trestu odnČtí svobody v trvání patnácti mČsícĤ se zkušební dobou do 11.10.2012,
Obžalovaný
se tohoto jednání dopustil pĜesto, že byl odsouzen rozsudkem
Okresního soudu v ýeské LípČ sp.zn. 1 T 51/2009 ze dne 18.6.2009, který nabyl právní moci
téhož dne mimo jiné pro trestný þin výtržnictví podle § 202 odstavec 1 trestního zákona
k podmínČnému trestu odnČtí svobody v trvání šesti mČsícĤ se zkušební dobou do 18.6.2011,

Obžalovaný
4.
Dne 1.2.2011 v Jablonném v PodještČdí,
þp.
v bytČ
jí nejprve nadával, poté ji udeĜil pČstí do obliþeje a pĜestože jej poškozená vyzývala,
aby byt opustil, nereagoval, vytrhl jí z ruky telefon, kterým chtČla pĜivolat pomoc, hodil ho na zem
tak, že se rozbil.

tedy
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Obžalovaný
ad 1, 2/
poškodil cizí vČc a zpĤsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou
ad 2/
dopustil se na místČ veĜejnosti pĜístupném výtržnosti zejména tím, že napadl jiného
Obžalovaný
ad 3/
dopustil se na místČ veĜejnosti pĜístupném výtržnosti zejména tím, že napadl jiného
ad4/
neoprávnČnČ setrval v obydlí jiného za užití násilí

Obžalovaní
a obvinČný
ad 3/
dopustili se na místČ veĜejnosti pĜístupném výtržnosti zejména tím, že napadli jiného, tohoto
jednání se dopustili opČtovnČ

þímž spáchal i
Obžalovaný
ad 1,2/
pĜeþin poškození cizí vČci podle § 228 odstavec 1 trestního zákoníku
ad 2/
pĜeþin výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku
Obžalovaný
ad 3/
pĜeþin výtržnictví podle § 358 odstavec 1 trestního zákoníku ve formČ spolupachatelství podle §
23 trestního zákoníku
ad4/
pĜeþin porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku
Obžalovaný

a obžalovaný

ad 3/
pĜeþin výtržnictví podle § 358 odstavec 1, 2 písmeno a) trestního zákoníku ve formČ
spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku

Za to se
odsuzují
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Obžalovaný
Podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu
odnČtí svobody v trvání p Č t i (5) mČsícĤ.
Podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku se výkon tohoto trestu podmínČnČ odkládá a podle § 82
odst. 1 tr. zákoníku se stanoví zkušební doba v trvání o s m n á c t i (18) mČsícĤ.

Obžalovaný
Podle § 178 odst. 2 tr.zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu
odnČtí svobody v trvání o s m i (8) mČsícĤ.
Podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku se výkon tohoto trestu podmínČnČ odkládá a podle § 82 odst. 1 tr.
zákoníku se stanoví zkušební doba v trvání o s m n á c t i (18) mČsícĤ.

Obžalovaný
Podle § 358 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 62 odst. 1 tr. zákoníku a dále § 63 odst. 1 tr.
zákoníku k trestu obecnČ prospČšných prací ve výmČĜe s t o þ t y Ĝ i c e t i (140) hodin.
Obžalovaný
Podle § 358 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku a §§ 62/1, 63/1 tr.
zákoníku k souhrnnému trestu obecnČ prospČšných prací ve výmČĜe t Ĝ i s t a (300) hodin.
SouþasnČ se zrušuje ve výroku o trestu rozsudkem Okresního soudu v ýeské LípČ ze dne
11.10.2010 þ.j. 5 T 42/2010 – 65 jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahovČ
navazující, pokud vzhledem ke zmČnČ, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.
Podle § 228 odst. 1 r. Ĝádu je obžalovaný
povinen nahradit poškozenému
nar.
bytem
škodu ve výši
6.540,-- Kþ, pĜiþemž dle § 229 odst. 2 tr. Ĝádu se poškozený se zbytkem svého nároku na
náhradu škody odkazuje na Ĝízení ve vČcech obþanskoprávních.
Podle § 229 odst. 1 tr. Ĝádu se poškozený DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem,
Iý 00002739 se svým nárokem na náhradu škody odkazuje na Ĝízení ve vČcech obþanskoprávních.
Naproti tomu se podle § 226 písm. c) tr. Ĝádu obžalovaný
z p r o š Ģ u j e obžaloby, kterou mu bylo kladeno za vinu, že dne 13.6.2010 kolem 15.30 hodin
v podnapilém stavu ve Stráži pod Ralskem v ulici Jižní u bývalého výmČníku fyzicky napadli
poškozeného
nar.
tím zpĤsobem, že obvinČný
skoþil
poškozenému na záda dal mu tzv. „kravatu“, strhl jej na zem kde jej obvinČní
a
kopali do celého tČla a bili nezjištČnými tyþemi po celém
tČle, pĜiþemž vykĜikovali vulgární nadávky, svého jednání zanechali až v dobČ pĜíjezdu hlídky
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Policie ýR, tímto jednáním zpĤsobili poškozenému
zranČní zhmoždČní levého
kolena, povrchní poranČní vlasové þásti hlavy, které si vyžádalo lékaĜské ošetĜení v NsP v ýeské
LípČ s pĜedpokládanou dobou léþení v trvání cca þtrnácti dnĤ,
þímž mČl spáchat dílþí skutek pokraþujícího pĜeþinu výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr.
zákoníku a pĜeþin ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku ve formČ spolupachatelství
podle § 23 tr. zákoníku, neboĢ nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný.

OdĤvodnČní
Provedeným Ĝízením byly zjištČny následující skuteþnosti:
ad 1,2
Spáchání obou skutkĤ
doznal a jeho doznání je ve shodČ s obsahem
provedených dĤkazĤ. K obČma skutkĤm vypovídali spoluobžalovaní
uvedl, že nevidČl, jak
rozbil
sklo u auta, jenom slyšel, že to
udČlal,
nebyl ani u zniþení sloupku na parkovišti u budovy firmy Diamo ve Stráži pod Ralskem.
uvedl, že ví, že
mČl
rozbít okno u auta – zadní sklo, nevidČl, jak
rozbil sloupek na parkovišti pĜed budovou Diamo, u toho nebyl, ale
se mu
pozdČji pĜiznal, že to udČlal.
vidČl, jak
sloupkem rozbil zadní sklo auta
pak se
s
dostali do potyþky, drželi se navzájem, myslí si, že na
zem nespadli, o tom, že by
zniþil sloupek na parkovišti, nic neví.
uvedl, že o poškozeném sloupku ho informoval vrátný, v dĤsledku
poškození sloupku nefungovalo zaĜízení na uzavírání parkovištČ. S obžalovaným
se
podnik domluvil na náhradČ škody, uzavĜeli písemnou dohodu, kterou se
zavázal
mČsíþnČ splácet þástku 500,- Kþ.
uvedl, že to bylo okolo 15. hodiny, jel
v autČ se
pĜibČhli
a
auto zastavili,
rozbil sklo u auta,
neví þím, pak vytáhl svČdka z auta, nastrþil ho na zeć, pĜitom ho trochu pĜiškrtil, potom ho pustil.
Incident skonþil pĜíjezdem policie.
uvedl, že
byl vzadu u auta
s nČjakou tyþí, pak vytáhl z auta
následnČ svČdka obžalovaný oslovil s tím, že
mu chce uhradit škodu na autČ, ale nijak se nedohodli.
Pokud jde o skutek ad 1, situaci na místČ þinu zachycuje protokol o ohledání místa þinu
vþetnČ fotodokumentace. Ke stanovení škody na parkovacím hliníkovém sloupku a na vozidle
byla vypracována odborná vyjádĜení pĜíslušnými znalci, vyþíslení
z odborných vyjádĜení byla pĜevzata do popisu obou skutkĤ.
ad 3
Spáchání skutku obžalovaní, byĢ s urþitými výhradami, doznali.
uvedl, že na
místo pĜišli s
když už se všechno uklidĖovalo,
a
leželi na zemi a drželi
se, nepĜišlo mu, že by se prali, o nČkolik metrĤ dál u výmČníku byl
s
PĜipustil,
že na místČ padly nČjaké nadávky. Doplnil, že v ten den on i spoluobžalovaní byli hodnČ opilí, ve
þtyĜech vypili nejménČ 16 litrĤ vína, všechno vzniklo proto, že
šel pro nČ koupit další víno,
když procházel okolo party
dostal výprask, pĜišel zmlácený.
uvedl, že
to bylo v nedČli, byli na pláži ve Stráži pod Ralskem, ve þtyĜech vypili asi 16 litrĤ vína,
šel
koupit další víno, cestou se s nČkým porval, když se vrátil na pláž, dost mu tekla krev, všichni se
zvedli s tím, že si to pĤjdou s útoþníkem na
vyĜídit, v té souvislosti se dostali do stĜetu se
a
se sápal na
a rozbil
okno u auta (skutek ad
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mČl v ruce velký kovový klíþ, ten mu pak upadl na zem, pak vnímal, že
se
se váleli na zemi, perou se, zkoušeli na sebe kravaty, nevidČl, že by do
nČkdo kopal, tloukl ho pČstí þi trubkou,
nic nedČlal.
uvedl, že
nebil, neví, jestli ho tloukl nČkdo jiný. Vše zaþalo tím, že byli na pláži všichni obžalovaní, popíjeli
víno,
šel koupit další, vrátil se celý od krve s tím, že ho zbili, šli si to s útoþníky vyĜídit.
Cestou obžalovaný poškodil ten sloupek, pak rozbil zadní sklo u auta
dostal se do
pĤtky s
ale nikoli se
Jak to všechno skonþilo, poĜádnČ neví.
uvedsl, že vypili asi 16 litrĤ vína, té potyþce pĜedcházelo., že okolo nich
a
projíždČli autem, nejprve se normálnČ bavili, ale pak
rozbil sklo u toho auta a dostal se
do potyþky s
nČkam zmizel, zaregistroval ho, jak opČt bČží na místo a v ruce
mČl stĜíbrný klíþ na utahování kol, mČl dojem, že chce útoþit na
a proto na nČj
zezadu skoþil a se
spadli na zem, pĜibČhl k nim
a nČjak je zvedal ze zemČ, je
možné, že
udeĜil.
uvedl, že
a
zastavili auto, ve kterém jel spoleþnČ se
rozbil sklo u auta, vytáhl svČdka z auta, pak se objevil
s tím, že jde svČdka
bránit,
a
strhli
na zem,
nejdĜíve kleþel a potom ležel na
zádech, a všichni ho mlátili.
uvedl, že na nČho obžalovaní mávali, aby zastavil,
v rukách mČli klacky, chtČl z místa ujet, ale
mu rozbil zadní sklo, z místa poodjel, pČšky
se vrátil, aby se zeptal
proþ to udČlal, zezadu na nČj skoþil
dal mu kravatu,
svČdek upadl na kolena, nemohl dýchat, potom ležel na zemi a všichni ho mlátili klackama,
nevidČl, jestli nČkdo udeĜil
Po tom útoku mČl po tČle modĜiny, z kolen mu tekla krev,
odČv poškozený nemČl. Prali se pĜed policejní hlídkou, ta nezasáhla.
vidČla, jak
a
napadají
nejprve ranami do obliþeje, pak
upadl na zem a
oba do nČj kopali.
na místa vĤbec nevidČla.
se rozebČhl s tyþí proti svČdkyni, ale
nenapadl jí. Na místČ bylo hodnČ lidí, bylo to nepĜehledné. Jako svČdci byli vyslechnuti þlenové
policejní hlídky, která na místČ zasahovala.
uvedl, že v prĤbČhu toho dne bylo
tČch incidentĤ mezi obžalovanými na stranČ jedné a poškozenými a obyvateli domu þp.
ve
Stráži pod Ralskem (obyvatelkou je i
na stranČ druhé nČkolik, proto zasahovali
s kolegou opakovanČ. Pokud jde o incident s rozbitým autem, když se na místo hlídka dostavila,
nikdo se nepral, bylo tam hodnČ lidí, mezi nimi ženy, dČti, situace na místČ byla nepĜehledná,
tekla krev z rukou a myslí, že i z nohou. Obžalovaní mČli nČco vypito,
ne.
RozhodnČ nesouhlasil s tvrzením
že by hlídka pasivnČ pĜihlížela potyþce, když se
hlídka dostavila na místo, nikdo s nikým se nepral.
rovnČž potvrdil, že na místČ již
žádný fyzický konflikt nebyl, nikdo se s nikým nepral, ty incidenty mezi obČma skupinami byly 2-3
v prĤbČhu dne, vždy, když se hlídka dostavila, byl již klid, nikdo nechtČl podávat trestní oznámení,
kvĤli podání tr. oznámení pĜišel
následnČ na obvodní oddČlení.
mČl nČjaké
odČrky. Z lékaĜské zprávy bylo zjištČno, že
byl dne 14.6.2010 ošetĜen na chirurgické
ambulanci NsP v ýeské LípČ, bylo konstatováno poranČní levého kolene a hlavy s tím, že doba
léþení by nemČla pĜesáhnout 14 dnĤ.
Soud uzavĜel, že bylo prokázáno, že obžalovaní spáchali skutky 1-3 zpĤsobem popsaným
ve skutkové vČtČ výroku tohoto rozsudku a tím naplnili
v jednoþinném soubČhu
skutkové podstaty pĜeþinĤ poškození cizí vČci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, neboĢ poškodil
cizí vČc a zpĤsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou (ad 1,2) a výtržnictví podle §ú
358 odst. 1 tr. zákoníku, nebo´t se dopustil na místČ veĜejnosti pĜístupném zejména tím, že napadl
jiného (ad 2),
skutkovou podstatu pĜeþinu výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr.
zákoníku ve formČ spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, neboĢ se dopustil na místČ
veĜejnosti pĜístupném výtržnosti zejména tím, že napadl jiného,
a
skutkovou
podstatu pĜeþinu výtržnictví podle § 358 odst. 1,2 tr. zákoníku rovnČž ve formČ spolupachatelství
dle § 23 tr. zákoníku, neboĢ se dopustili na místČ veĜejnost pĜípustném výtržnosti zejména tím, že

pokraþování

7

Spisová znaþka: 5 T 4/2011

napadli jiného, a tohoto jednání se dopustili opČtovnČ (viz. rozsudky popsaný ve skutkové vČtČ
výroku tohoto rozsudku). Již bylo konstatováno, že spáchání skutkĤ ad 1,2 obž.
zcela
doznal, jeho doznání je ve shodČ s obsahem provedených dĤkazĤ, v prĤbČhu tr. Ĝízení projevil
snahu nahradit zpĤsobenou škodu, poškozené Diamo s.p. Stráž pod Ralskem s obžalovaným
uzavĜelo dohodu o náhradČ škody a obžalovaný do ukonþení dokazování škodu zcela uhradil,
poškozený
nebyl ochoten se s obžalovaným na náhradČ škody dohodnout. Pokud jde o
skutek ad 3, tam soud oproti obžalobČ upravil popis skutku a zmírnil právní kvalifikaci. VýpovČdi
obžalovaný soud musel hodnotit obezĜetnČ, všichni obžalovaní se shodli v tom, že byli hodnČ
opilí, ne vždy dokázali vnímat skutkový dČj, ne všechno si zapamatovali. ObezĜetnČ hodnotil soud
i výpovČć sv
která je ojedinČlá v rozporu s obhajobou obžalovaných, ale i s výpovČdí
svČdkĤ. Pokud jde o rozpory, soud upozorĖuje na pasáž, kdy
mluví o tom, že policie
pĜihlížela fyzickému napadání, oba policisté shodnČ uvedli, že pĜed nimi k žádnému fyzickému
napadání nedošlo,
mluví o tom, že ho napadali všichni obžalovaný vþetnČ
sv.
však mluví o tom, že se s
se potýkali navzájem, a proto se
nemohl
potýkat se
OjedinČlá je i výpovČć sv.
která mluví o tom, že
napadli
a
vĤbec nevidČla, pĜitom všichni obžalovaní, i sv.
se shodli
v tom, že právČ
srazil
na zem a po zemi se se
váleli. Jako
nejobjektivnČjší se soudu jeví výpovČć sv.
a proto z této výpovČdi soud vyšel pĜi popisu
skutku. VýpovČć tohoto svČdka je nejvíce ve shodČ s výpovČćmi obžalovaných i výpovČćmi
policistĤ. Tento svČdek uvedl, že se potýkali vzájemnČ s
napadli
a
incident skonþil pĜíjezdem policie. KromČ toho, že všichni obžalovaní byli hodnČ
opilí, soud pĜipomíná, že situace na místČ byla hodnČ nepĜehledná, pohybovala se tam Ĝada dalších
osob, pĜedevším obyvatelé domu þp.
kteĜí stranili poškozeným a snažili se napadat
obžalované. Nesporné je, že obžalovaní
a
se slovním i fyzickým napadením
dopustili výtržnosti, nebylo však prokázáno, že by
zpĤsobili takovou újmu
na zdraví, že by naplnili svým jednáním i skutkovou podstatu pĜeþinu podle § 146 odst. 1 tr.
zákoníku. Podle výpovČdí osob na místČ pĜítomných
mČl krvácivé poranČní kolen (mČl
krátké kalhoty) a rukou, podle lékaĜské zprávy utrpČl poranČní levého kolene a hlavy s dobou
léþení maximálnČ do 14 dnĤ,
byl ošetĜen bezprostĜednČ po skutku, praktického lékaĜe
však nevyhledal, dle svého vlastního vyjádĜení netrpČl takovými zdravotními potížemi, které by ho
omezovaly v obvyklém zpĤsobu života.
ad 4
spáchání skutku doznal, když uvedl, že poškozená
byla
v minulosti jeho pĜítelkyní, nechala ho u sebe v bytČ pĜespat, ale v jiné místnosti než byla ona,
obžalovaného v prĤbČhu noci napadlo jít si lehnout k ní, uþinil to, usnul vedle ní a když se ona
probudila, zaþala mu nadávat a vystrkovat, on jí udeĜil, vyzývala ho, aby z bytu odešel, na to on
reagoval tak, že se mu nechce, ona chtČla pĜivolat policii a jak mČl on upito, tak se stalo, že do ní
strþil, vytrhl jí mobilní telefon z ruky a ten se rozbil. Poškozená poté odešla z bytu vyhledat
pomoc u sousedky. V bytČ zĤstal až do pĜíjezdu policie. Doznání obžalovaného je ve shodČ
s provedeným dokazováním.
jako svČdkynČ uvedla, že to bylo v þasných
ranních hodinách v únoru 2011, obžalovaný u ní v bytČ pĜespával s jejím souhlasem, pak se ale
nepohodli, vykazovala ho ven, on jí zmlátil a když chtČla pĜivolat policii, tak jí z ruky vytrhnul
telefon a rozbil ho. Poškozená šla požádat sousedku, aby pĜivolala pomoc, obžalovaný jí poté
nechtČl pustit zpátky do bytu, pustil jí až když se na místo dostavila policie.

Tresty byly obžalovaným vymČĜeny v rámci pĜíslušné trestní sazby s pĜihlédnutím
k zásadám uvedeným v § 39 tr. zákoníku, u obž.
a obž.
za použití § 43 odst. 1
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tr. zákoníku jako trest úhrnný, u obž.
za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku jako trest
souhrnný. V neprospČch obž.
soud hodnotil jeho dosavadní zpĤsob života. Do data
skutku byl obžalovaný 8x soudnČ trestán v letech 1999 – 2009 pro rĤznou úmyslnou trestnou
þinnost mj. pro výtržnické jednání, byl již ve výkonu trestu odnČtí svobody, avšak je tĜeba doplnit,
že ke þtyĜem z uvedených osmi odsouzení v souþasné dobČ pĜihlížet nelze, neboĢ ve zkušební
dobČ podmínČného odsouzení se osvČdþil a trest obecnČ prospČšných prací vykonal. Na druhé
stranČ soud u tohoto obžalovaného vážil, že jedním skutkem spáchal jeden pĜeþin a jeho jednání
lze hodnotit jako bagatelní. Jako odpovídající soud shledal alternativní trest obecnČ prospČšných
prací vymČĜený ještČ v dolní polovinČ zákonné trestní sazby. Na obž.
se hledí jakoby
nebyl soudnČ trestán. V neprospČch tohoto obžalovaného soud hodnotil, že dvČma skutky spáchal
dva pĜeþiny. Jako odpovídající byl shledán výchovný trest, konkrétnČ trest odnČtí svobody
vymČĜený pĜi spodní hranici zákonné tr. sazby podmínČnČ odložený na krátkou zkušební dobu
vymČĜenou rovnČž pĜi spodní hranici zákonné trestní sazby. Na obž.
se hledí jakoby
nebyl soudnČ trestán. V neprospČch tohoto obžalovaného soud hodnotil, že dvČma skutky
spáchal dva pĜeþiny. Ve prospČch tohoto obžalovaného soud hodnotil plné a bezvýhradné doznání
a skuteþnost, že zþásti uhradil zpĤsobenou škodu, velmi pravdČpodobnČ by jí uhradil zcela, ale
poškozený
s obžalovaným odmítl komunikovat. Jako odpovídající byl shledán výchovný
trest, konkrétnČ trest odnČtí svobody vymČĜený hluboko v dolní polovinČ zákonné trestní sazby
podmínČnČ odložený na velmi krátkou zkušební dobu vymČĜenou pĜi spodní hranici zákonné
trestní sazby. Obž.
do data skutku byl 3x soudnČ trestán, avšak v jeho neprospČch lze
hodnotit toliko v ĜadČ tĜetí odsouzení, trest odnČtí svobody podmínČnČ odložený do 18.6.2011, po
datu skutku byl 1x soudnČ trestán, a proto tomuto obžalovanému byl ukládán trest souhrnný.
V neprospČch tohoto obžalovaného bylo hodnoceno, že dvČma skutky spáchal dva pĜeþiny, a to
vþetnČ skutku a pĜeþinu v rozsudku rušeném ve výroku o trestu. Protože projednávaného skutku
se dopustil ve zkušební dobČ podmínČného odsouzení, soud jako odpovídající shledal alternativní
trest obecnČ prospČšných prací vymČĜený na horní hranici zákonné trestní sazby (souþasnČ byl
rušen trest obecnČ prospČšných prací ve výmČĜe 250 hodin uložený rozsudkem Okresního soudu
v ýeské LípČ ze dne 11.10.2010, þj. 5T 42/2010-65).
S požadavkem na náhradu škody se k trestnímu Ĝízení pĜipojili poškození Diamo s.p. Stráž
pod Ralskem a
Protože do vyhlášení rozsudku obžalovaný
poškozenému Diamo s.p. škodu zcela uhradil, byl tento poškozený se svým nárokem na náhradu
škody odkázán na Ĝízení ve vČcech obþanskoprávních. Pošk.
byla pĜiznána náhrada
škody ve výši odvozené od výroku o vinČ.
Obž.
bylo obžalobou kladeno za vinu, že spoleþnČ s dalšími
spoluobžalovanými mČl spáchat skutek, který je uveden ve zprošĢující þásti výroku tohoto
rozsudku. Po provedeném dokazování soud uzavĜel, že skutek se stal, ale nebylo prokázáno, že
skutek spáchal obžalovaný. Soud v této souvislosti poukazuje na shora uvedené odĤvodnČní a
pouze pĜipomíná, že obžalovaný spáchání skutku popĜel, spoluobžalovaní nehovoĜili o tom, že by
se skutku aktivnČ úþastnil, naopak nČkteĜí uvedli, že se ho úþastnit nemohl, protože se v tu chvíli
potýkal s pošk.
to potvrdil rovnČž pošk.
v procesním postavení svČdka. O tom,
že
skutek mČl spáchat, hovoĜili svČdci
a
jejich výpovČdi však soud
hodnotil jako nevČrohodné, jednak byli ve vzájemném rozporu, jednak byli v rozporu s obsahem
všech dalších provedených dĤkazĤ.
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Pouþení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do o s m i dnĤ ode dne jeho
doruþení k Okresnímu soudu v ýeské LípČ, o kterém by pak rozhodoval Krajský soud
v Ústí nad Labem - poboþka v Liberci.
Odvolání musí být ve lhĤtČ osmi dnĤ od doruþení opisu rozsudku nebo v další lhĤtČ k
tomu stanovené pĜedsedou senátu soudu I. stupnČ, podle § 251 tr. Ĝádu, také
odĤvodnČno tak, aby bylo patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady
jsou vytýkány rozsudku nebo Ĝízení, které rozsudku pĜedcházelo. Odvolání je tĜeba
zaslat ve trojím vyhotovení.
V ýeské LípČ dne 24. ledna 2011
JUDr. Alena Procházková, v.r.
samosoudkynČ
Za správnost vyhotovení:
M.Hloušková

Jednací þíslo: 5 T 38/2016-141
Toto rozhodnutí nabylo právní moci
ve výroku o vinČ a trestu dne 6.3.2017.

ýESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Okresní soud v ýeské LípČ rozhodl pĜi hlavním líþení konaném dne 6. bĜezna 2017
samosoudkyní JUDr. Alenou Procházkovou, t a k t o :
Obžalovaný

uznává se vinným, že
1)
v pĜesnČ nezjištČné dobČ od 1.3.2016 do 15.3.2016 ve Stráži pod Ralskem, okres ýeská Lípa,
v úmyslu odcizit hlavu hydrogeologického vrtu s popisnou cedulí, odcizil v lesním porostu
DČvínského podlesí pod Šibeniþním vrchem hlavu hydrogeologického vrtu v hodnotČ 1.000,-Kþ
s popisnou cedulí v hodnotČ 500,-Kþ, þímž zpĤsobil spoleþnosti DIAMO, státní podnik, Iý:
00002739, se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSý 47127, odcizením hlavy
hydrogeologického vrtu s popisnou cedulí škodu v celkové výši 1.500,-Kþ,
a tohoto jednání se dopustil pĜesto, že byl
rozsudkem Okresního soudu v DČþínČ-soudem pro mládež ze dne 12.12.2013, sp.zn. 5Tm
37/2013, který nabyl právní moci dne 13.5.2014, odsouzen mimo jiné pro provinČní krádeže podle
§ 205 odstavec 1 písmeno b) trestního zákoníku, k úhrnnému trestnímu opatĜení ve výmČĜe 90
hodin, které dosud nepoþal vykonávat,

pokraþování
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tedy
pĜisvojil si cizí vČci tím, že se jí zmocnil a byl za takový þin v posledních tĜech letech odsouzen
2)
dne 27.6.2016 v dobČ okolo 22.00 hodin ve Stráži pod Ralskem, okres ýeská Lípa, v úmyslu
odcizit vhodné vČci, v ulici Krajní nedaleko domu
vniknul po rozstĜíhání a rozmotání pletiva
v oknČ do neobydlené budovy bez þ.p., odkud odcizil v pĜízemí objektu ruþní pilu v hodnotČ 200,Kþ, ruþní sekeru v hodnotČ 100,-Kþ, zámeþnické kladivo v hodnotČ 70,-Kþ, stavební krumpáþ
v hodnotČ 150,-Kþ, dále vniknul po rozbití zamþených dveĜí do klubovny v patĜe objektu, odkud
odcizil 3 ks znaþkovacích plastových lepící pásek v celkové hodnotČ 270,-Kþ, hnČdý kufĜík se
zdravotnickými potĜebami v celkové hodnotČ 340,-Kþ, þímž zpĤsobil
odcizením vČcí škodu v celkové výši 1.130,-Kþ, a poškozením zaĜízení škodu
v celkové výši 750,-Kþ,
3)
dne 6.7.2016 v pĜesnČ nezjištČné dobČ od 7.00 hodin do 10.00 hodin ve Stráži pod Ralskem, okres
ýeská Lípa, v úmyslu odcizit jízdní kolo, v ulici Revoluþní odcizil z areálu vodního lyžování
nacházejícího se poblíž domu þ.p.
u Horeckého rybníka po pĜeštípnutí lankového zámku
v hodnotČ 100,-Kþ horské jízdní kolo znaþky
v hodnotČ 8.500,-Kþ, þímž zpĤsobil
nar.
odcizením jízdního kola a lankového zámku škodu v celkové výši
8.600,-Kþ,
4)
dne 7.7.2016 v dobČ okolo 22.00 hodin ve Stráži pod Ralskem, okres ýeská Lípa, v úmyslu
odcizit vhodné vČci, v ulici Pod kaplí vniknul na pozemek u rodinného domu þ.p.
odkud
z dĜevČného pĜístĜešku odcizil plastovou pĜepravní bednu na 20 ks piv v hodnotČ 100,-Kþ a
elektrickou ruþní úhlovou brusku znaþky Bosch v hodnotČ 1.100,-Kþ, þímž zpĤsobil
nar.
odcizením vČcí škodu v celkové výši 1.200,-Kþ,
a tČchto jednání se dopustil pĜesto, že byl
rozsudkem Okresního soudu v DČþínČ-soudem pro mládež ze dne 12.12.2013, sp.zn. 5Tm
37/2013, který nabyl právní moci dne 13.5.2014, odsouzen mimo jiné pro provinČní krádeže podle
§ 205 odstavec 1 písmeno b) trestního zákoníku, k úhrnnému trestnímu opatĜení ve výmČĜe 90
hodin, které dosud nepoþal vykonávat,
rozsudkem Okresního soudu v ýeské LípČ ze dne 25.2.2016 sp.zn. 2T 227/2015, který nabyl
právní moci dne 12.4.2016, odsouzen pro pĜeþin krádeže podle § 205 odstavec 1 písmeno b),
odstavec 2 trestního zákoníku, k trestu odnČtí svobody v trvání 8 mČsícĤ, jehož výkon mu byl
podmínČnČ odložen na zkušební dobu v trvání 18 mČsícĤ,

pokraþování
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tedy
ad 2)-4)
pĜisvojil si cizí vČc tím, že se jí zmocnil, zpĤsobil tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, þin
spáchal vloupáním a byl za takový þin v posledních tĜech letech odsouzen,

ad 4)
neoprávnČnČ vnikl do obydlí jiného,
þímž spáchal
ad 1)
pĜeþin krádeže podle § 205 odst. 2 trestního zákoníku
ad 2)-4)
pĜeþin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), písm. b), odst. 2 trestního zákoníku
ad 4)
pĜeþin porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1 trestního zákoníku.
Za to se
odsuzuje
podle § 205 odst. 2 trestního zákoníku za použití § 43 odst. 2 trestního zákoníku k souhrnnému
trestu odnČtí svobody v trvání osmnácti (18) mČsícĤ.
Podle § 56 odst. 2 písm. b) trestního zákoníku se pro výkon tohoto trestu zaĜazuje do vČznice
s dozorem.
Podle § 43 odst. 2 trestního zákoníku se zrušuje ve výroku o trestu rozsudek Okresního soudu
v ýeské LípČ ze dne 9.8.2016, þ.j. 3 T 81/2016-74, jakož i všechna další rozhodnutí na tento
výrok obsahovČ navazující, pokud vzhledem ke zmČnČ, k níž došlo tímto zrušení, pozbyla
podkladu.
Podle § 228 odst. 1 trestního Ĝádu je obžalovaný povinen nahradit poškozenému
škodu ve výši 1.540,- Kþ,
pĜiþemž dle § 229 odst. 2 trestního Ĝádu se tento poškozený se zbytkem svého nároku na náhradu
škody odkazuje na Ĝízení ve vČcech obþanskoprávních.
Podle § 228 odst. 1 trestního Ĝádu je obžalovaný povinen nahradit poškozenému
ve výši
8.600,- Kþ, pĜiþemž dle § 229 odst. 2 trestního Ĝádu se tento poškozený se zbytkem svého nároku
na náhradu škody odkazuje na Ĝízení ve vČcech obþanskoprávních.
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ODģVODNċNÍ
Podle § 129 odst. 2 trestního Ĝádu se vyhotovuje zjednodušený rozsudek, který
neobsahuje odĤvodnČní výroku o vinČ a trestu, neboĢ se obžalovaný a státní zástupce po vyhlášení
rozsudku vzdali práva odvolání a prohlásili, že netrvají na vyhotovení odĤvodnČní a obžalovaný
zároveĖ prohlásil, že si nepĜeje, aby v jeho prospČch podaly odvolání jiné oprávnČné osoby.
Poškozeným, kteĜí se ĜádnČ a vþas pĜipojili s požadavkem na náhradu škody k trestnímu
Ĝízení, byla náhrada škody pĜiznána ve výši odvozené ve výroku o vinČ, se zbytkem pak byli
poškození odkázáni na Ĝízení ve vČcech obþanskoprávních, soud doplĖuje, že u poškozeného
byla zohlednČna skuteþnost, že mu byl vrácen hnČdý kufĜík se zdravotnickými
potĜebami v celkové hodnotČ 340,-Kþ.

Pouþení:

Proti tomuto rozsudku je možné podat do 8 dnĤ od jeho doruþení odvolání ke
Krajskému soudu v Ústí nad Labem, poboþka v Liberci, prostĜednictvím Okresního
soudu v ýeské LípČ.
Rozsudek mĤže odvoláním napadnout státní zástupce pro nesprávnost kteréhokoliv
výroku, obžalovaný pro nesprávnost výroku, který se ho pĜímo dotýká, zúþastnČná
osoba pro nesprávnost výroku o zabrání vČci a poškozený, který uplatnil nárok na
náhradu škody, pro nesprávnost výroku o náhradČ škody.
Odvolání musí být ve lhĤtČ 8 dnĤ od doruþení opisu rozsudku nebo v další lhĤtČ k
tomu stanovené pĜedsedou senátu I. stupnČ podle § 251 tr.Ĝ. také odĤvodnČno tak,
aby bylo patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké vady jsou vytýkány
rozsudku nebo Ĝízení, které rozsudku pĜedcházelo. Státní zástupce je povinen v
odvolání uvést, zda je podává, byĢ i zþásti, ve prospČch nebo neprospČch
obžalovaného. Odvolání je tĜeba doruþit ve trojím vyhotovení.
Toto právo nepĜísluší osobám, které se jej výslovnČ vzdaly.
Podle § 228 odst. 4 trestního Ĝádu má poškozený možnost požádat o vyrozumČní o
konání veĜejného zasedání o podmínČném propuštČní obžalovaného z výkonu trestu
odnČtí svobody. Takovou žádost poškozený podává soudu, který rozhodoval v I.
stupni.

V ýeské LípČ dne 6.3.2017
JUDr. Alena Procházková,
v.r.
samosoudkynČ
Za správnost vyhotovení:
Nikola Novotná
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Spisová znaþka: 42T 138/2011

ýESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Okresní soud v ýeské LípČ rozhodl pĜi hlavním líþení konaném dne 28.11.2011 v senátČ
složeném z pĜedsedkynČ senátu JUDr. Alice Havlíkové a pĜísedících Mgr. Ferdinada Maráka a
KvČtuše Hapiákové, t a k t o :
Obžalovaný

se uznává v i n n ý m,
že
dne 30.8.2011 kolem 12.40 hod. v ýeské LípČ, Bulharské ulici þp.
, vstoupil do poboþky
ýeské pošty 2 a pod pohrĤžkou namíĜené pistole a se slovy: „dej sem peníze, nebo nČkdo umĜe“,
požadoval po pracovnici ýeské pošty, s.p.
nar.
která sedČla za pĜepážkou,
vydání penČz, když mu
odmítla vydat peníze, tak od dalšího jednání upustil a z pošty
utekl, ke zranČní
nedošlo a poškozené organizaci ýeská pošta, a.s. Politických vČzĖĤ
909, Praha 3, Iý: 47114983, nebyla zpĤsobena škoda,
tedy
proti jinému užil pohrĤžky bezprostĜedního násilí v úmyslu zmocnit se cizí vČci,

«ímž

spáchal

zloþin loupeže podle § 173 odst. 1 trestního zákoníku.

2
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Za to se o d s u z u j e
podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnČtí svobody v trvání tĜí (3) let.
Podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku se výkon uloženého trestu podmínČnČ odkládá a podle §
82 odst. 1 tr. zákoníku se zkušební doba stanoví na dobu pČti (5) let.
Podle § 84 tr. zákoníku se souþasnČ vyslovuje nad obžalovaným dohled probaþního
úĜedníka.
Podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku se ukládá trest propadnutí vČci, a to jednoho kusu
plastové pistole.

ODģVODNċNÍ
Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v ýeské LípČ podal dne 4.10.2011 ke
zdejšímu soudu obžalobu na
pro jednání právnČ kvalifikované jako zloþin
loupeže dle § 173 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se mČl dopustit zpĤsobem blíže uvedeným ve
výroku podané obžaloby.
Obžalovaný
se jak v pĜípravném Ĝízení, tak u hlavního líþení k jednání,
které je mu obžalobou kladeno za vinu, doznal, uvedl, že ho to moc mrzí a nikdy si to neodpustí.
Skutku se dopustil proto, že mČl strach, že pĜijde o byt a s pĜítelkyní pĜijdou o dČti. JeštČ ten den,
kdy to udČlal, šel za svým šéfem panem
u kterého pracoval, který mu odmítl vyplatit
zálohu s tím, že má u nČj málo odpracováno. ChtČl si pĤjþit peníze od kamaráda a na bytovém
družstvu se chtČl domluvit na splátkách, což mu odmítli. Pokud jde o zbraĖ, kterou mČl u sebe,
jednalo se o hraþku, kdy synovi objednal pĜes internet nČjaké hraþky, mezi nimi byla i pistole,
kterou si dal do kapsy s tím, že ji vyhodí. V pĜedmČtný den šel s pĜítelkyní do práce, on šel za
panem
tak se rozdČlili, chodil po mČstČ, od koho by si mohl pĤjþit, pak došel na
nádraží, že se zeptá na místo taxikáĜe, ale tam již nedošel. Cestou vidČl poštu a v tom momentČ
ho to napadlo. Zapálil si cigaretu, šel na poštu, kde namíĜil uvedenou pistolí na úĜednici.
ÚĜednice se odsunula od stolu s tím, že je jí hroznČ špatnČ. Tak od toho upustil a šel pryþ
smČrem na Slovanku, po cestČ pistoli zahodil.
SvČdkynČ
ve své výpovČdi pĜed soudem uvedla, že pachatel toho 30.8.2011
poþkal, až tam nikdo nebude, potom pĜistoupil s pistolí k pĜepážce. Bála se ho, požadoval peníze,
Ĝekla mu, že je jí špatnČ, že asi omdlí, že mu žádné peníze dát nemĤže a on potom odešel. Pistole
byla taková stĜíbrná, nepozná, zda je pravá þi nikoliv. ěíkal jí, „dej sem peníze“ a pak dodal
„nebo nČkdo zemĜe“. Bála se tak, že nerozpoznala, zda pachatel pĤsobil sebejistČ þi nikoliv.
Odstrþila se na židli na koleþkách, odjela od stolu, pachateli Ĝekla, že omdlí, on utekl a poté
stiskla tlaþítko. Bouchla do poplašného zaĜízení a utíkala za vedoucím, že je pĜepadli. Pak pĜijela
policie.
SvČdek
ve své výpovČdi pĜed soudem uvedl, že po pachateli
pĜepadení pošty bylo radiostanicí vyhlášeno pátrání kolem pĤl jedné s tím, že pachatel utíká po
kolejích smČrem na Dubici. Další informace byla, že se pohybuje za prádelnami ve smČru na
Holý Vrch, šel za stadionem tím smČrem, pak ho uvidČl, šel chvíli za ním a poté ho požádal o
prokázání totožnosti a aby mu ukázal obsah zavazadla. NáslednČ byl odvezen na policejní
služebnu, kde se ke skutku doznal, spolupracoval, ukázal jim místo, kde odhodil zbraĖ. Byla to
kuliþková pistole, která je bČžnČ v prodeji.
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Za souhlasu stran byl v hlavním líþení þten protokol o výpovČdi svČdkynČ
z pĜípravného Ĝízení, která ve své výpovČdi uvedla, že s obžalovaným
jsou spolu
asi dva roky, bydlí spolu ve spoleþné domácnosti. O tom, co udČlal, se od nČj dozvČdČla
telefonicky, volal jí ten den, co byl zadržen policií. MČli problém sehnat práci, ke konci þervence
2011 jí skonþila nájemní smlouva na byt, s domovní správou mČli domluveno, že je tam ještČ
nechají 14 dní bydlet, ale do 14.8.2011 museli uhradit þástku 30.000,-Kþ na nájemném.
mČl od kamaráda slíbeno, že mu pĤjþí þástku 20.000,-Kþ, což se však nestalo. V pondČlí veþer
situaci Ĝešili, neboĢ druhý den jim hrozilo vystČhování z bytu na ulici. V pĜedmČtný den ráno
Ĝíkal, že jde za pánem, který mu dá peníze za odpracovaného hodiny, což se nestalo, poté mČl již
telefon vypnutý.
není žádný gauner, uvedeného jednání se dopustil proto, aby vyĜešil
jejich sociální situaci.
Vyjma doznání obžalovaného a výpovČdí výše uvedených svČdkĤ je jednání, které je mu
obžalobou kladeno za vinu, dále prokázáno listinnými dĤkazy, a to protokoly o vydání vČci a
protokolem o ohledání místa þinu vþetnČ fotodokumentace.
K osobČ obžalovaného bylo z opisu z evidence rejstĜíku trestĤ zjištČno, že v minulosti byl
tĜikrát soudnČ projednáván a odsouzen, kdy k jednomu z odsouzení již nelze v souþasnosti
pĜihlédnout. Naposledy byl odsouzen rozsudkem Okresního soudu v ýeské LípČ sp. zn. 31 T
141/2009 ze dne 4.8.2010 pro tr. þin zanedbání povinné výživy dle § 213 odst. 1 tr. zákona
k souhrnnému trestu odnČtí svobody v trvání 10 mČsícĤ podmínČnČ odloženému na zkušební
dobu v trvání 3 let za souþasného zrušení výroku o trestu z rozsudku zdejšího soudu sp. zn. 3 T
14/2009 ze dne 19.7.2010.
Zhodnocením dĤkazĤ dle § 2 odst. 6 tr. Ĝádu dospČl soud k závČru, že obžalovaný
se jednání uvedeného obžalobou dopustil a tím, že se za použití zbranČ pod pohrĤžkou
násilí domáhal vydání finanþních prostĜedkĤ po úĜednici na poštČ, tak naplnil zákonné znaky
skutkové podstaty zloþinu loupeže dle § 173 odst. 1 tr. zákoníku.
V rámci úvah o druhu a výši trestu dle § 39 odst. 1 a § 37 odst. 1 tr. zákoníku soud
zohlednil polehþující okolnosti svČdþící obžalovanému, a to jeho doznání, vyjádĜení lítosti nad
spáchaným jednáním. Obžalovaný se t.þ. nachází ve zkušební dobČ podmínČného odsouzení
rozsudkem Okresního soudu v ýeské LípČ sp. zn. 31 T 141/2009 pro tr. þin neplacení výživného
dle § 213 odst. 1 tr. Ĝádu. V prĤbČhu hlavního líþení byly soudu pĜedloženy složenky o úhradČ
dlužného výživného z citovaného rozsudku, jakož i další složenky dokládající úhradu bČžného
výživného, je zde dán tedy dán dĤvodný pĜedpoklad, že obžalovaný se ve zkušební dobČ tohoto
podmínČného odsouzení osvČdþí a uložený trest mu nebude pĜemČnČn na trest nepodmínČný.
S ohledem na osobu pachatele, okolnosti spáchání uvedené trestné þinnosti, jeho doznání,
vyjádĜení lítosti nad spáchaným jednáním, omluvu poškozené za toto jednání s pĜihlédnutím
k úhradám výživného, soud dovodil, že uložení již nepodmínČného trestu odnČtí svobody by
v jeho pĜípadČ bylo nepĜimČĜenČ pĜísným. VČdom si spoleþenské škodlivosti uvedeného jednání
soud pĜistoupil k uložení trestu ještČ podmínČného, jehož výmČru stanovil mírnČ nad spodní
hranici zákonné trestní sazby pro § 173 odst. 1 tr. zákoníku a který podmínČnČ odložil na
zkušební dobu v trvání 5 let za souþasného stanovení dohledu nad obžalovaným. SouþasnČ soud
rozhodl o propadnutí vČci, a to jednoho kusu plastové pistole.

Pouþení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do osmi dnĤ ode dne jeho doruþení k
Okresnímu soudu v ýeské LípČ, o kterém by pak rozhodoval Krajský soud v Ústí nad
Labem - poboþka Liberec.
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Odvolání musí být ve lhĤtČ osmi dnĤ od doruþení opisu rozsudku nebo v další lhĤtČ k
tomu stanovené pĜedsedou senátu soudu I. stupnČ, podle § 251 tr. Ĝádu, také
odĤvodnČno tak, aby bylo patrno, ve kterých výrocích je rozsudek napadán a jaké
vady jsou vytýkány rozsudku nebo Ĝízení, které rozsudku pĜedcházelo. Odvolání je
tĜeba zaslat ve trojím vyhotovení.
Toto právo nepĜísluší obžalovanému, který se jej výslovnČ vzdal.
V ýeské LípČ dne 28.11.2011
JUDr. Alice Havlíková, v.r.
pĜedsedkynČ senátu
Za správnost vyhotovení:
Iveta Plechatá
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ýESKÁ REPUBLIKA
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JMÉNEM REPUBLIKY
Krajský soud v Ústí nad Labem – poboþka v Liberci rozhodl ve veĜejném
zasedání konaném dne 6.bĜezna 2012 v senátČ složeném z pĜedsedy Mgr. JiĜího Malinovského
a soudkyĖ JUDr.Dagmar Šídové a Mgr.Dagmar Dziakové ve vČci obžalovaného
o odvolání státního zástupce Okresního státního zastupitelství
v ýeské LípČ proti rozsudku Okresního soudu v ýeské LípČ ze dne 28.listopadu 2011 þ.j. 42T
138/2011-104, t a k t o :
Podle § 258 odst.1 písm.e/, odst.2 tr. Ĝádu se napadený rozsudek z r u š u j e
ve výroku o tretu odnČtí svobody a podle § 259 odst. 3 tr. Ĝádu se rozhoduje tak, že se
obžalovanému
podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku ukládá trest odnČtí svobody
v trvání d v o u (2) rokĤ.
Podle § 56 odst.2 písm.b/ tr. zákoníku se obžalovaný pro výkon trestu zaĜazuje do
vČznice s dozorem.
Jinak zĤstává napadený rozsudek

n e z m Č n Č n.

OdĤvodnČní:
Napadeným rozsudkem byl obžalovaný
uznán vinným zloþinem
loupeže podle § 173 odst.1 tr.zákoníku, kterého se dopustil tím, že
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- dne 30.8.2011 kolem 12.40 hod. v ýeské LípČ, Bulharské ulici þp.
vstoupil do
poboþky ýeské pošty 2 a pod pohrĤžkou namíĜené pistole a se slovy: „dej sem peníze, nebo
nČkdo umĜe“, požadoval po pracovnici ýeské pošty, s.p.
nar.
která
sedČla za pĜepážkou, vydání penČz, když mu
odmítla vydat peníze, tak od dalšího
jednání upustil a z pošty utekl, ke zranČní
nedošlo a poškozené organizaci ýeská
pošta, a.s. Politických vČzĖĤ 909, Praha 3, Iý: 47114983, nebyla zpĤsobena škoda.
Podle § 173 odst.1 tr.zákoníku byl obžalovanému
uložen trest
odnČtí svobody v trvání tĜí let a podle § 81 odst.1 tr.zákoníku mu byl výkon uloženého trestu
podmínČnČ odložen a podle § 82 odst.1 tr.zákoníku byla stanovena zkušební doba na dobu pČti
let. Podle § 84 tr. zákoníku byl souþasnČ vysloven nad obžalovaným dohled probaþního
úĜedníka.
Podle § 70 odst.1 písm.a/ tr.zákoníku byl obžalovanému dále uložen trest propadnutí
vČci, a to jednoho kusu plastové pistole.
Proti tomuto rozsudku podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v ýeské
LípČ v zákonné lhĤtČ odvolání v neprospČch obžalovaného, a to do výroku o trestu. Namítá, že
obžalovaný
se dopustil zvlášĢ závažného zloþinu loupeže podle § 173 odst.1
tr.zákoníku se zbraní, a to ve zkušební dobČ podmínČného odsouzení rozsudkem Okresního
soudu v ýeské LípČ ze dne 4.8.2010 sp.zn. 31T 141/2009 pro trestný þin zanedbání povinné
výživy podle § 213 odst.1 tr.zákona, i pĜes toto odsouzení obžalovaný pokraþoval v neplacení
výživného, o þemž svČdþí podaná obžaloba ze dne 19.8.2011 u Okresního soudu v ýeské LípČ
pod sp.zn. 2 ZT 250/2011 pro pĜeþin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst.1, odst.3
písm.a/,b/ tr.zákoníku. Má za to, že soud prvního stupnČ pĜi svém rozhodování o uložení druhu
a výmČry trestu nepĜihlédl k tČmto skuteþnostem a uložil obžalovanému pĜíliš mírný trest pĜi
spodní hranici trestní sazby. Navrhuje proto, aby krajský soud napadený rozsudek zrušil ve
výroku o trestu a obžalovanému uložil pĜísnČjší nepodmínČný trest odnČtí svobody v polovinČ
trestní sazby ustanovení § 173 odst.1 tr.zákoníku se zaĜazením do vČznice s ostrahou.
Krajský soud pĜezkoumal podle § 254 odst.1 tr.Ĝádu zákonnost a odĤvodnČnost výroku
napadeného rozsudku, proti nČmuž odvolání smČĜuje, tedy výroku o trestu odnČtí svobody, i
správnost postupu Ĝízení, které tomuto výroku pĜedcházelo, a to z hlediska vytýkaných vad, a
dospČl k tČmto závČrĤm:
V Ĝízení pĜed soudem prvního stupnČ nedošlo k procesním vadám, které by mohly mít
vliv na správnost skutkových zjištČní nebo na možnost obžalovaného
uplatnit
svá práva a krajský soud zjistil, že vytýkané vady nemají svĤj pĤvod v jiném výroku než v tom,
proti nČmuž bylo podáno odvolání a proto nebylo dĤvodu postupovat podle § 254 odst.2
tr.Ĝádu.
Nejprve se krajský soud zabýval námitkou státního zástupce, který v odvolání uvádí, že
mČlo být pĜihlédnuto k tomu, že obžalovaný ve zkušební dobČ podmínČného odsouzení
rozsudkem Okresního soudu v ýeské LípČ ze dne 4.8.2010 sp.zn. 31T 141/2009 pro trestný
þin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst.1 tr.zákona, nadále pokraþoval v neplacení
výživného, o þemž svČdþí podaná obžaloba ze dne 19.8.2011 u Okresního soudu v ýeské LípČ
pod sp.zn. 2 ZT 250/2011 pro pĜeþin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst.1, odst.3

pokraþování
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písm.a/,b/ tr.zákoníku. Je tĜeba zdĤraznit, že podle § 2 odst.2 tr.Ĝádu dokud pravomocným
odsuzujícím rozsudkem soudu není vina vyslovena, nelze na toho, proti nČmuž se vede trestní
Ĝízení, hledČt, jako by byl vinen. Ke skuteþnosti, že na obžalovaného
byla
podána další obžaloba pro pĜeþin zanedbání povinné výživy podle § 196 odst.1, odst.3
písm.a/,b/ tr.zákoníku, o které nebylo dosud soudem pravomocnČ rozhodnuto, nelze v žádném
pĜípadČ pĜi rozhodování o trestu v nyní projednávané vČci pĜihlížet, neboĢ by tak došlo
k zásadnímu porušení jedné ze základních zásad trestního Ĝízení, a to zásady presumpce neviny.
Rozsudkem Okresního soudu v ýeské LípČ ze dne 4.8.2010 þ.j. 31T 141/2009 byl
uznán vinným trestným þinem zanedbání povinné výživy podle § 213 odst.1
tr.zákona a byl mu uložen souhrnný trest odnČtí svobody v trvání deseti mČsícĤ, jehož výkon
byl podmínČnČ odložen na zkušební dobu v trvání tĜí let a obžalovanému byla uložena
povinnost, aby ve zkušební dobČ ĜádnČ hradil bČžné výživné a dle svých schopností splácel
dlužné výživné. SouþasnČ byl zrušen výrok o trestu rozsudku Okresního soudu v ýeské LípČ
ze dne 19.7.2010 þ.j. 3T 14/2009-65, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahovČ
navazující, pokud vzhledem ke zmČnČ, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Rozsudkem
Okresního soudu v ýeské LípČ ze dne 19.7.2010 þ.j. 3T 14/2009-65 byl obžalovaný
uznán vinným rovnČž trestným þinem zanedbání povinné výživy podle § 213 odst.1
tr.zákona. Konec zkušební doby podmínČného odsouzení pĜipadá na 4.srpna 2013.
Soud prvního stupnČ v odĤvodnČní napadeného rozsudku uvádí, že „v rámci úvah o
druhu a výši trestu dle § 39 odst. 1 a § 37 odst. 1 tr. zákoníku zohlednil polehþující okolnosti
svČdþící obžalovanému, a to jeho doznání, vyjádĜení lítosti nad spáchaným jednáním.
Obžalovaný se t.þ. nachází ve zkušební dobČ podmínČného odsouzení rozsudkem Okresního
soudu v ýeské LípČ sp. zn. 31 T 141/2009 pro tr. þin neplacení výživného dle § 213 odst. 1 tr.
Ĝádu. V prĤbČhu hlavního líþení byly soudu pĜedloženy složenky o úhradČ dlužného výživného
z citovaného rozsudku, jakož i další složenky dokládající úhradu bČžného výživného, je zde
dán tedy dán dĤvodný pĜedpoklad, že obžalovaný se ve zkušební dobČ tohoto podmínČného
odsouzení osvČdþí a uložený trest mu nebude pĜemČnČn na trest nepodmínČný.“ Pomineme-li
skuteþnost, že soud prvního stupnČ uvádí nesprávný název trestného þinu podle § 213 odst.1
tr.zákona, je zcela nesprávná úvaha o tom, že zde dĤvodný pĜedpoklad, že obžalovaný se ve
zkušební dobČ tohoto podmínČného odsouzení osvČdþí. PĜedevším tuto skuteþnost nemohl
soud prvního stupnČ Ĝešit jako otázku pĜedbČžnou již proto, že konec zkušební doby
podmínČného odsouzení pĜipadá až na 4.srpna 2013, otázkou, zda lze dojít k závČru, že
odsouzený ve zkušební dobČ vedl Ĝádný život, se lze zabývat až po uplynutí zkušební doby.
V prĤbČhu zkušební doby podmínČného odsouzení sice lze rozhodnout, že odsouzený pĤvodnČ
podmínČnČ odložený trest odnČtí svobody, vykoná, rozhodnČ však pĜed skonþením zkušební
doby nelze rozhodnout o tom, že se odsouzený osvČdþil. Takovou možnost trestní zákon ani
trestní zákoník neupravuje. KromČ toho je úvaha soudu prvního stupnČ nesprávná i v to, že
skuteþnost, že odsouzený ve zkušební dobČ podmínČného odsouzení platí bČžné i dlužné
výživné, je jen jedním z hledisek, které jsou posuzovány pĜi rozhodování, zda se odsouzený ve
zkušební dobČ podmínČného odsouzení osvČdþil. Je tĜeba zkoumat, zda podmínČnČ odsouzený
vedl ve zkušební dobČ Ĝádný život (napĜíklad, zda nespáchal další trestný þin) a vyhovČl
uloženým podmínkám.
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Jak již bylo uvedeno shora, soud prvního stupnČ zcela nesprávnČ posuzoval skuteþnost,
že odsouzený se zloþinu loupeže podle § 173 odst.1 tr.zákoníku, kterým byl napadeným
rozsudkem uznán vinným, dopustil ve zkušební dobČ podmínČného odsouzení. To je
skuteþnost, která obžalovanému podle zjištČní krajského soudu výrazným zpĤsobem pĜitČžuje.
Není dĤvodu nevČĜit obhajobČ obžalovaného, že se jednání dopustil v souvislosti s momentální
tíživou finanþní situací, to však nemĤže omluvit spáchání zvlášĢ závažného zloþinu.
Obžalovaný se jednání dopustil v dobČ, kdy mČl právČ svým chováním prokázat, že pohrĤžka
trestem odnČtí svobody je dostateþná k tomu, aby se vyvaroval jakéhokoli protispoleþenského
jednání.
Krajský soud proto zjistil, že v daném pĜípadČ nejsou splnČny podmínky stanovené v §
81 odst.1 tr.zákoníku pro podmínČný odklad výkonu trestu odnČtí svobody. Proto byl
napadený rozsudek ve výroku o trestu odnČtí svobody zrušen a krajský soud sám rozhodl tak,
že obžalovanému uložil nepodmínČný trest odnČtí svobody na dolní hranici zákonné trestní
sazby, pro jehož výkon byl za splnČní podmínek ustanovení § 56 odst.2 písm.b/ tr.zákoníku
obžalovaný zaĜazen do vČznice s dozorem. Krajský soud neshledal dĤvodným návrh státního
zástupce na uložení trestu odnČtí svobody v polovinČ zákonné trestní sazby ustanovení § 173
odst.1 tr.zákoníku, která je stanovena na dvČ léta až deset let. Obžalovaný se sice dopustil
trestné þinnosti ve zkušební dobČ podmínČného odsouzení, jde však o pachatele, kterému
kromČ odsouzení k podmínČnému trestu odnČtí svobody shora uvedeným rozhodnutím žádné
další odsouzení nepĜitČžuje. Ani zpĤsob spáchání þinu pak nevedl krajský soud k závČru, že by
bylo nutné ukládat jiný trest, než trest na dolní hranici zákonné trestní sazby.
Výroky o vinČ a o trestu propadnutí vČci nebyly odvoláním státního zástupce napadeny,
takže tyto výroky krajský soud nepĜezkoumával a výrok o vinČ a o trestu propadnutí vČci tak
zĤstaly v napadeném rozsudku nezmČnČny.

Pouþení:
Proti tomuto rozhodnutí n e n í další Ĝádný opravný prostĜedek pĜípustný.
Proti tomuto rozhodnutí mĤže obvinČný a nejvyšší státní zástupce podat
d o v o l á n í do d v o u mČsícĤ od doruþení tohoto rozhodnutí.
Dovolání se podává u soudu, který ve vČci rozhodl v prvním stupni a o dovolání
rozhoduje Nejvyšší soud ýeské republiky.
Dovolání lze podat jen z dĤvodĤ uvedených v § 265b odst.1 tr.Ĝádu a dovolání
není pĜípustné proti dĤvodĤm rozhodnutí.
ObvinČný mĤže dovolání podat pouze prostĜednictvím svého obhájce, podání
obvinČného, které nebylo uþinČno prostĜednictvím obhájce, se nepovažuje za dovolání,
byĢ bylo takto oznaþeno.
V dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 59 odst.3 tr.Ĝádu) podání
uvedeno, proti kterému rozhodnutí smČĜuje, který výrok, v jakém rozsahu i z jakých
dĤvodĤ napadá a þeho se dovolatel domáhá, vþetnČ konkrétního návrhu na rozhodnutí
dovolacího soudu s odkazem na zákonné ustanovení § 265b odst.1 písm.a/ až l/ tr.Ĝádu,

pokraþování

5

55To 19/2012

o které se dovolání opírá. Nejvyšší státní zástupce je povinen v dovolání uvést, zda je
podává ve prospČch nebo v neprospČch obvinČného.
Rozsah, v nČmž je rozhodnutí dovoláním napadáno, a dĤvody dovolání lze mČnit
jen po dobu trvání lhĤty k podání dovolání.

V Liberci dne 6.bĜezna 2012

Mgr. JiĜí M a l i n o v s k ý v.r.
pĜedseda senátu
Za správnost vyhotovení :
Petra Plhalová

