Allianz pojišťovna a.s., Praha 8 k č. škodní události 2014147432

2T 193/2015

ČESKÁ

REPUBLIKA

TRESTNÍ

P Ř Í KA Z

Samosoudce Okresního soudu v Pelhřimově vydal dne 4. ledna 2016 tento

trestní příkaz
Obviněný

Radek C h v á t a l ,
nar. 2.6.1986 v Pelhřimově, svářeč, trvale bytem Horní náměstí 300, Humpolec, adresa pro
doručování Humpolec, Družstevní 1233, okres Pelhřimov,

je

vinen,

že
1.
dne 8. 9. 2014 v době od 21.00 hodin do 09.00 hodin dne 9. 9. 2014 v obci Světlice, okres
Pelhřimov, vykopl dvoukřídlé oplechované vstupní protipožární dveře u čp. 128 sloužící jako
sklad, na kterých způsobil škodu ve výši nejméně 2.500,- Kč, vnikl do vnitřních prostor, tyto
prohledal, nic neodcizil, následně vstoupil do dílny, kterou prohledal, nic neodcizil a dále na
parcele č. 172 se nejprve pokusil vypáčit u rozestavěné novostavby rodinného domu
dvoukřídlé euro okno, což se mu nepodařilo, toto poškodil a způsobil škodu na okně ve výši
nejméně 6.000,- Kč, následně vykopnul jednokřídlé oplechované protipožární dveře vedoucí
zvenčí do objektu kotelny, na kterých způsobil škodu ve výši nejméně 1.200,- Kč, následně
nalezeným sekáčem vylomil a poškodil vstupní oplechované protipožární dveře vedoucí
z obytných prostor domu do prostor kotelny, kde na těchto dveřích způsobil škodu ve výši
nejméně 800,- Kč, dále nezjištěným předmětem rozbil žáruvzdorné sklo o rozměrech 66 x 43
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cm u okenice krbové vložky, čímž způsobil škodu ve výši nejméně 2.253,- Kč, zároveň
poškodil pohybové čidlo u halogenového svítidla umístěného nad vstupními dveřmi a
způsobil tak škodu ve výši 200,- Kč, vnitřní prostory novostavby prohledal, odcizil zde láhev
o objemu 2 l zn. Kofola v hodnotě 23,90 Kč a jednal tak k tíži vlastníků objektu Miroslava
Krejčího, nar. 17.11.1986, trvale bytem Humpolec, Světlice 33 a Evě Krejčí, nar.
19.1.1981, trvale bytem Čejov 203, okres Pelhřimov, kterým způsobil škodu na
odcizených věcech ve výši 23,90 Kč a poškozením způsobil škodu ve výši nejméně
12.953,- Kč,
2.
v době od 21.00 hodin dne 11.10.2014 do 08.30 hodin dne 12.10.2014 v k.ú. obce Budíkov,
okres Pelhřimov, na stavební parcele č. 211 u novostavby rodinného domu bez přiděleného
popisného čísla, doneseným rybářským nožem překonal uzamčení plastového jednokřídlého
okna o rozměrech 114 x 118 cm, čímž způsobil škodu ve výši nejméně 250,- Kč, vzniklým
otvorem vnikl do vnitřních prostor novostavby, tyto prohledal za účelem odcizení potravin,
nic neodcizil a způsobil tak škodu vlastníkům novostavby Františku Peškovi, nar.
21.3.1988, trvale bytem Lipnice nad Sázavou 172, okres Havlíčkův Brod a Nikole
Kejíkové, nar. 21.8.1991, trvale bytem Brno, Královo Pole, Palackého třída 136/2135
poškozením objektu novostavby ve výši nejméně 250,- Kč,
3.
v přesně nezjištěné době, přinejmenším od 21.00 hodin dne 11.10.2014 do 08.30 hodin dne
12.10.2014 v k.ú. obce Budíkov, okres Pelhřimov, po překonání dvoukřídlého okna za
pomoci rybářského nože, vnikl do objektu kiosku s občerstvením u místního fotbalového
hřiště za účelem odcizit potraviny, kiosek prohledal, nic neodcizil a způsobil poškozením
okna škodu ve výši nejméně 3.500,- Kč Obci Budíkov, IČ 00247901 se sídlem Budíkov 4,
4.
v době od 19.00 hodin dne 14.10.2014 do 10.55 hodin dne 15.10.2014 v k.ú. obce Čejov,
okres Pelhřimov, vnikl přes oplocení o výšce 175 cm na pozemek p.č. 1467/5, kde ze zděné
rekreační chaty bez přiděleného popisného čísla majitelky Jany Krčálové, nar. 3.9.1949,
nezjištěným předmětem vypáčil a poškodil uzamčené dveře vedoucí do sklepa, kde odcizil
potraviny, nezjištěným předmětem páčil a poškodil okno, kdy toto se mu nepodařilo překonat,
čímž způsobil škodu poškozením ve výši nejméně 4.780,- Kč, poté vypáčil oko petlice u dveří
kůlny se způsobením škody ve výši 52,- Kč, z této vzal žebřík a za jeho pomoci vylezl na
balkon chaty, kde nezjištěným předmětem vypáčil a poškodil uzamčené balkonové dveře
včetně zárubně dveří a způsobil tak škodu ve výši nejméně 3.375,- Kč, poté vnikl do vnitřních
prostor chaty, kde neoprávněně setrval, chatu prohledal, vypáčil vstupní dveře vedoucí do
prostor sklepa, čímž způsobil škodu ve výši 800,- Kč, následně v objektu chaty konzumoval
potraviny a to vejce, minerální vody, ovocné čaje, sušenky, vše v celkové hodnotě 161,40 Kč
a poškozením rekreační chaty způsobil škodu ve výši nejméně 9.807,- Kč ke škodě Jany
Krčálové, nar. 3.9.1949, trvale bytem Humpolec, Na Rybníčku 1313,
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5.
v přesně nezjištěné době od 17.00 hodin dne 28.9.2014 do 18.45 hodin dne 17.10.2014
v Humpolci, v m.č. Hadina, okres Pelhřimov, nezjištěným způsobem po překonání oplocení o
výšce 150 cm vnikl na oplocený pozemek náležející k rekreační chalupě č. 386 majitelů Jany
Limberské, nar. 11.3.1978 a Ing. Davida Slánského, nar. 11.4.1976, po vypáčení dvojitého
špaletového okna u rekreační chaty o rozměrech 114 x 84 cm, na kterém způsobil škodu ve
výši 1.400,- Kč, vnikl do ložnice a poté do vnitřních prostor chalupy, tyto prohledal,
zkonzumoval zde potraviny v hodnotě 209,90 Kč, dále zde odcizil 1 ks hnědé deky v hodnotě
nejméně 100,- Kč, 1 ks meteostanice zn. Hyundai nezjištěného typu a výrobního čísla
v hodnotě nejméně 160,- Kč, následně nezjištěným předmětem vypáčil dřevěné dveře vedoucí
do objektu stodoly nacházející se mimo obytnou část domu, kam vnikl, nic zde neodcizil a
poškozením způsobil na dveřích škodu ve výši nejméně 1.400,- Kč, jednal tak k tíži
poškozených Jany Limberské, nar. 11.3.1978, trvale bytem Praha 4 Újezd, Pastevců
484/8 a Ing. Davida Slánského, nar. 11.4.1976, trvale bytem Praha 10 Záběhlice,
Mikanova 3260/1, kterým způsobil škodu odcizením ve výši nejméně 409,90 Kč a
poškozením způsobil další škodu ve výši 2.800,- Kč,
6.
dne 18.10.2014 od 20.30 hodin do 13.50 hodin dne 19.10.2014 v obci Plačkov, okres
Pelhřimov, u kiosku čp. 97 nalezenou kovovou trubkou vypáčil dřevěnou okenici vedoucí do
kiosku, následně odstranil a poškodil 2 ks visacích zámků zajišťující mříž v celkové hodnotě
188,- Kč, kterou poškodil, způsobil další škodu ve výši 500,- Kč a následně poškodil plastové
okno, u kterého rozbil skleněnou výplň a způsobil tak škodu ve výši nejméně 7.200,- Kč,
prostory kiosku prohledal, zde odcizil sušenky a energetický nápoj vše v celkové hodnotě ve
výši nejméně 125,- Kč, objekt kiosku opustil, páčením překonal kovové dveře vedoucí do
skladu náležejícím ke kiosku, na kterých způsobil škodu ve výši 1.500,- Kč, prostory skladu
prohledal, nic zde neodcizil, u vedlejší garáže páčením překonal a poškodil plastové okno o
rozměrech 120 x 99 cm a způsobil škodu ve výši nejméně 6.500,- Kč, poté vnikl do vnitřních
prostor, které prohledal, nic zde neodcizil a u vedlejší budovy, sloužící jako šatna fotbalového
klubu Plačkov vstoupil nedostatečně zabezpečenými dveřmi do vnitřních prostor, které rovněž
prohledal a za pomoci nalezeného svazku 5ti ks klíčů v hodnotě nejméně 500,- Kč odemkl a
prohledal vnitřní prostory, taktéž nic neodcizil a objekt opustil, na odcizených potravinách
v kiosku způsobil škodu Michalu Kotlíkovi, IČ 76230989 se sídlem Humpolec, m.č.
Rozkoš 17, okres Pelhřimov ve výši nejméně 186,- Kč a na poškození zařízení objektu
způsobil škodu ve výši nejméně 9.388,- Kč a TJ Sokol Plačkov, IČ 68550014 způsobil
odcizením 5 ks klíčů škodu ve výši nejméně 500,- Kč a poškozením objektu ve výši
nejméně 8.000,- Kč,
7.
v přesně nezjištěné době od 16.00 hodin dne 11.10.2014 do 10.00 hodin dne 28.10.2014 v k.ú.
obce Čejov, m.č. Na Kozlovech, okres Pelhřimov po překonání oplocení o výšce 150 cm
vnikl na pozemek náležející k rekreační chalupě č.p. 108 majitelů Jiřího Majobera, nar.
29.12.1939 a Vlasty Majoberové, nar. 20.5.1947, kdy povysadil vstupní dveře vedoucí do
sklepa z jednoho pantu, vnikl do prostoru sklepa a následně pak do obytných prostor rekreační
chalupy, kde neoprávněně setrval, chalupu prohledal, odcizil zde 1 ks plastové přepravky na
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pivo s celkem 20ti ks plných lahví piva zn. Staropramen – Smíchovská 12 C v celkové
hodnotě 458,- Kč, dále se pokusil vypáčit zámek u jednokřídlých dveří vedoucích do stodoly
nacházejících se v dvoukřídlých dřevěných vratech, což se mu nepodařilo, následně
nezjištěným způsobem vypáčil horní pant těchto dveří, čímž způsobil škodu ve výši nejméně
800,- Kč, vnikl do stodoly, zde odcizil 1 ks dámského jízdního kola Superior RX 615
v hodnotě nejméně 7.020,- Kč, dále 1 ks jízdního kola červené barvy nezjištěné značky a typu
švýcarské výroby v hodnotě nejméně 500,- Kč a jednal tak k tíži manželů Jiřího, nar.
29.12.1939 a Vlasty, nar. 20.5.1947 Majoberových, oba bytem Praha 5, Hlubočepy, Na
Žvahově 386/27, kterým způsobil škodu odcizením ve výši nejméně 7.978,- Kč a
poškozením další škodu ve výši nejméně 800,- Kč,
celkem tak způsobil svým jednáním odcizením škodu ve výši 9.198,20 Kč a poškozením
způsobil celkovou škodu ve výši nejméně 47.498,- Kč,

tedy
neoprávněně vnikl do obydlí jiného, tam neoprávněně setrval, při činu překonal překážku,
jejímž účelem je zabránit vniknutí
přisvojil si cizí věc tím, že se jí zmocnil, způsobil tak na cizím majetku škodu nikoli
nepatrnou, čin spáchal vloupáním
dále se dopustil jednání, které bezprostředně směřovalo k dokonání přisvojení si cizí věci
zmocněním se jí a to vloupáním v úmyslu tento trestný čin spáchat, avšak k jeho dokonání
nedošlo
zničil, poškodil a učinil neupotřebitelnou cizí věc a způsobil tak na cizím majetku škodu
nikoli nepatrnou

tím

spáchal

pokračující přečin porušování domovní svobody podle § 178 odst.1,2 tr. zákoníku.
pokračující přečin krádež podle § 205 odst.1 písm.a,b) tr. zákoníku dílem dokonaným, dílem
ve stádiu pokusu podle § 21 odst.1 tr. zákoníku
pokračující přečin poškození cizí věci podle § 228 odst.1 tr. zákoníku.

Za

to

se

odsuzuje

Podle § 178 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému
trestu odnětí svobody v trvání jednoho /1/ roku.
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Podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku se výkon tohoto trestu obviněnému
podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání dvou /2/ roků.
Podle § 228 odst. 1 tr. řádu je obviněný povinen zaplatit na náhradě škody
poškozeným:
1/ Miroslavu Krejčímu, nar. 17. 11. 1986, trvale bytem Humpolec, Světlice čp. 33, okr.
Pelhřimov, částku 3.977,- Kč (slovy: třitisícedevětsetsedmdesátsedm korun),
2/ Allianz pojišťovna a.s. se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, IČ: 47115971, (pojistná
událost č. 2014147432), částku 250,- Kč (slovy: dvěstěpadesát korun),
3/ Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, IČ: 46973451,
(pojistná událost č. 14/0903/0305), částku 3.500,- Kč (slovy: třitisícepětset korun),
4/ Janě Krčálové, nar. 3. 9. 1949, trvale bytem Humpolec, Na Rybníčku 1313, částku 2.071,Kč (slovy: dvatisícesedmdesátjedna korun),
5/ Janě Limberské, nar. 11. 3. 1978, trvale bytem Praha 4 – Újezd, Pastevců 484/8, částku
3.210,- Kč (slovy: třitisícedvěstědeset korun),
6/ Michalu Kotlíkovi, IČ: 76230989, se sídlem podnikání a bytem Humpolec - Rozkoš 17,
okr. Pelhřimov, částku 9.574,- Kč (slovy: devěttisícpětsetsedmdesátčtyři korun),
7/ TJ Sokol Plačkov, IČ: 68550014, částku 6.800,- Kč (slovy: šesttisícosmset korun).
Podle § 229 odst. 2 tr. řádu se poškození:
1/ Miroslav Krejčí, nar. 17. 11. 1986,
2/ Allianz pojišťovna a.s. se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3,
3/ Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. se sídlem Praha 2, Římská 2135/45,
4/ Jana Krčálová, nar. 3. 9. 1949,
5/ Jana Limberská, nar. 11. 3. 1978,
6/ Michal Kotlík, IČ: 76230989,
odkazují se zbytkem uplatněného nároku na náhradu škody na řízení ve věcech
občanskoprávních.
Podle § 229 odst. 1 tr. řádu se poškození :
1/ František Pešek, nar. 21. 3. 1988, trvale bytem Lipnice nad Sázavou čp. 172, okr.
Havlíčkův Brod,
2/ Obec Budíkov, IČ: 00247901,
3/ Jiří Majober, nar. 29. 12. 1939, bytem Praha 5- Hlubočepy, Na Žvahově 386/27.
odkazují s uplatněným nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.
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Poučení:
Proti tomuto trestnímu příkazu lze do 8 dnů od jeho doručení podat u zdejšího soudu
odpor.
Právo podat odpor nenáleží poškozenému.
Pokud je odpor podán včas a oprávněnou osobou, trestní příkaz se ruší a ve věci bude
nařízeno hlavní líčení.
Jinak se trestní příkaz stává pravomocným a vykonatelným.
V případě, že obviněný odpor nepodá, vzdává se tím práva na projednání věci v hlavním
líčení.
Okresní soud v Pelhřimově
dne 4. ledna 2016
Mgr. Jiří Zach, v.r.
samosoudce
Za správnost vyhotovení:
Přibylová Jana

Tento trestní příkaz ze dne 4. 1.2016 čj. 2T 193/2015-419 nabyl právní moci dne 16. 1. 2016, je
vykonatelný dnem 6. 1. 2016 . Připojení doložky právní moci provedla dne 29. 1. 2016 Jana
Přibylová.

