Mgr. MARIE BENEŠOVÁ

MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR
A PŘEDSEDKYNĚ LEGISLATIVNÍ RADY VLÁDY

V Praze dne 15.1.2014
Čj.MSP-873/2013-OD-SPZ/2

Nejvyšší soud ČR
Burešova 20
657 37 BRNO

Věc: obv. L. G.– stížnost pro porušení zákona

Příloha: - trestní spis Okresního soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 6 T 55/2013 (celkem
8 svazků), včetně připojených spisů téhož soudu, sp. zn. 2 T 197/2011 a 1 T
136/2008
Podle § 266 odst. 1 tr. ř. podávám ve prospěch obviněného L. G.
stížnost

pro porušení

zákona

proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 9. 2013, č. j.
4 To 481/2013-1780, pokud jím byl podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. řádu rozsudek
Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 6. 2013, č. j. 6 T 55/2013 – 1716, částečně
zrušen ve výroku o náhradě škody ve vztahu k poškozenému R. S. a pokud jím bylo o náhradě
škody ve vztahu k tomuto poškozenému znovu rozhodnuto.

Rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. června 2013, č. j. 6 T
55/2013 – 1716, byl obviněný L. G. uznán vinným jednáním spočívajícím v tom, že

I.

1. v době od 16:30 hodin dne 17. 5. 2012 do 06:45 hodin dne 18. 5. 2012 v Českých
Budějovicích, v ul. Otavská, na parkovišti před domem č. 12 po rozříznutí vložky zámku
levých předních dveří zde zaparkovaného uzamčeného motorového vozidla tovární značky Fiat
Ducato registrační značky: 4C3 0841, patřící firmě R. K., vnikl do kabinového prostoru, kde
následně odcizil plastový kelímek značky Fiat v hodnotě 100 Kč s obsahem drobných mincí v
hodnotě 100 Kč a dále vytlačil okénko a poškodil těsnící gumu okna oddělujícího nákladový
prostor, kam vnikl a zde odcizil pánskou bundu značky Bushmann, patřící P. B., v hodnotě 200
Kč, ve které byla pánská peněženka značky Marlboro bez hodnoty s finanční hotovostí ve výši
5.300 Kč, patřící firmě R. K., čímž způsobil poškozenému P. B. škodu odcizením ve výši 200
Kč a poškozené firmě R. K. způsobil škodu odcizením ve výši 5.500 Kč a škodu poškozením
vozidla nejméně 11.000 Kč;

2. v době od 08.00 hodin dne 2. 6. 2012 do 18.50 hodin dne 3. 6. 2012 v Hluboké nad Vltavou,
ulice Podskalí č. 157, po překonání uzamčené kovové branky vnikl na otevřené a zastřešené
parkovací stání, kde se vloupal po vylomení vložky zámku pravých předních dveří do zde
zaparkovaného motorového vozidla tovární značky Fiat Ducato, registrační značky 4C3 1629, a
z kabiny odcizil autorádio PIONEER, model DEH-1100MP, výrobního čísla IDPRO36695EW
v hodnotě 1.500 Kč, z nákladového prostoru odcizil digitální zlatnickou váhu v hodnotě 2.000
Kč, nabíječku mobilního telefonu zn. Samsung v hodnotě 50 Kč, kovový montážní kufr s
elektrickým nářadím – 2 sady elektrických šroubováků, elektrickou zkoušečku zn. Multimetr,
sadu nerez klíčů, sadu Gola, 2 sady elektrických štípacích a ohýbacích kleští a kleští na
konektory v hodnotě 20.000 Kč, kávovar zn. EROICA, výrobní číslo 1247L/12/06, bordó
barvy, v hodnotě 30.000 Kč, 90 ks balení o hmotnosti 1000 g zrnkové kávy Gran Crema
v hodnotě 16.650 Kč, 5 ks balení zrnkové kávy Gran Italia o hmotnosti 1000 g v hodnotě 725
Kč, 2 ks balení mleté kávy Etna o hmotnosti 1000 g v hodnotě 278 Kč, 10 ks balení instantní
kávy Solubile o hmotnosti 500 g v hodnotě 1.950 Kč, 10 ks baleného cukru Ionia o 1000 ks v
hodnotě 1860 Kč, 15 ks balení horké čokolády o hmotnosti 1000 g v hodnotě 1.800 Kč, 5 ks
balení karamelového bisquitu po 250 ks v hodnotě 1.300 Kč, 10 ks balení mandlí v čokoládě po

250 ks v hodnotě 3.600 Kč, 20 ks balení černého čaje Ahmad po 20 ks v hodnotě 700 Kč, 20 ks
balení ovocného čaje Ahmad po 20 ks v hodnotě 760 Kč, 20 ks balení černého čaje Ahmad po
100 ks v hodnotě 2.000 Kč, čímž způsobil společnosti G. s. r. o. škodu odcizením ve výši podle
odborných vyjádření nejméně 85.173 Kč a škodu poškozením ve výši nejméně 5.000 Kč;

3. v blíže nezjištěné době v noci z 6. 6. 2012 na 7. 6. 2012 v Českých Budějovicích, J. Štursy
10, odemčenými dveřmi vnikl do obytného přístavku domu, ze kterého odcizil autonavigaci
zn. GARMIN, sériové číslo 190-1336-00 Rev.A, v hodnotě 1.000 Kč, fotoaparát zn. Olympus
X-925, sér. číslo U4JA15283, v hodnotě 2.000 Kč, fotoaparát zn. PANASONIC LUMIX
DMC-FX55, sér. číslo FK7KA001485, v hodnotě 1.000 Kč, autorádio zn. JVC KD-R421
v hodnotě 4.000 Kč, přenosný DVD přehrávač výr. značky ECG v hodnotě 400 Kč, playstation
2 zn. SONY v hodnotě 1.000 Kč, pánský řetízek z chirurgické oceli délky 50 cm v hodnotě 500
Kč, sportovní dámské kalhoty zn. ADIDAS, černé barvy, v hodnotě 100 Kč, společenské
dámské kalhoty zn. Subleum, bílé barvy, v hodnotě 100 Kč, dámské kalhoty béžové barvy zn.
Loap 93, v hodnotě 300 Kč, sportovní boty zn. NIKE, bílé barvy, v hodnotě 200 Kč, sportovní
boty zn. Adidas, tmavě modré barvy, v hodnotě 200 Kč, příruční kovový trezor v hodnotě
1.000 Kč, finanční hotovost 130 EUR, podle aktuálního kurzovního lístku ČNB v hodnotě
3.292,25 Kč, a svým jednáním způsobil poškozené S. K. škodu odcizením ve výši nejméně
15.092,25 Kč;

4. v době od 6.10 hodin dne 13. 6. 2012 do 09.00 hodin dne 15. 6. 2012 v Českých
Budějovicích na parkovišti před domem v ulici Otavská č. 1 vnikl do zde zaparkovaného
uzamčeného osobního motorového vozidla tovární značky Ford KA, registrační značky: CBO
23-55, nezjištěným předmětem vypáčil zámek levých předních dveří, následně vnikl do vozidla
a ze zavazadlového prostoru odcizil přesně neurčené množství různých druhů drobného nářadí
v hodnotě 100 Kč, dále se zde pokusil vypáčit spínací skříňku, pokusil se automobil nastartovat,
přičemž ulomil část šroubováku ve spínací skříňce, a poté vozidlo opustil, čímž způsobil
poškozené Š. P. škodu odcizením v celkové výši nejméně 100 Kč a škodu poškozením vozidla
ve výši nejméně 4.000 Kč;

5. dále ve stejné době v Českých Budějovicích, na parkovišti za domem č. 44 v ul. Krčínova u
zde zaparkovaného motorového vozidla tovární značky Suzuki Jimmy, registrační značky: 2C9
1365, nezjištěným předmětem vypáčil zámek levých předních dveří a následně vnikl do
vozidla, kde zpod levého předního sedadla odcizil sadu řetězů na vozidlo nezjištěné značky
v hodnotě 2.500 Kč, ze středové opěrky mezi předními sedadly odcizil pouzdro na doklady
v hodnotě 50 Kč, obsahující kopii zelené karty a ústřižek dálniční známky k vozidlu, a z
přenosné lednice umístěné v zavazadlovém prostoru odcizil 6 ks 0,3 l piva značky Regent 12°
v hodnotě 180 Kč, čímž způsobil poškozenému E. J. škodu odcizením v celkové výši nejméně
2.730 Kč a škodu poškozením vozidla ve výši nejméně 2.361 Kč;

6. dále ve stejné době v Českých Budějovicích, na parkovišti za domem č. 44 v ul. Krčínova u
zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Fiat Punto, registrační značky:
2C1 9450, nezjištěným předmětem vypáčil zámek pravých předních dveří, vnikl do vozidla,
kde nezjištěným předmětem rozlámal plastové kryty kolem spínací skříňky a spínací skříňku,
vozidlo prohledal a zpod stínítka u řidiče odcizil Osvědčení o registraci vozidla a zelenou kartu
k vozidlu, čímž způsobil poškozené V. V. škodu poškozením vozidla v celkové výši nejméně
4.000 Kč;

7. v přesně nezjištěné době dne 17. 6. 2012 v Českých Budějovicích, v Suchém Vrbném,
v blízkosti konečné zastávky MHD na Suchovrbenském náměstí, v parku u prodejny Albert,
případně jinde převzal od dosud neustanovené osoby, kterou zná pod přezdívkou "Kovy",
akuvrtačku zn. Bosch v hodnotě 1.500 Kč, nivelační přístroj nezjištěné značky v hodnotě 8.000
Kč a laserový metr zn. Bosch v hodnotě 1.500 Kč, které byly odcizeny v době od 15. 6. 2012
do 16. 6. 2012 při vloupání do motorového vozidla zn. Renault Master, registrační značky 4C5
5978, zaparkovaného před domem č. 36 v Suchovrbenské ulici v Českých Budějovicích, o
nichž věděl, že pocházejí z trestné činnosti, a snažil se tyto věci prodat M. M. a o peníze
získané jejich prodejem se s osobou "Kovy" rozdělit, přičemž M. M. odkoupil pouze
akuvrtačku zn. Bosch za 1.000 Kč, když po obdržení této částky L. G. s finanční částkou
1.000,- Kč a ostatními věcmi z místa odešel a naložil s nimi nezjištěným způsobem;

8. v době od 18. 6. 2012 od 18:30 hodin do 19. 6. 2012 do 14:20 hodin, v obci Planá, U Hřiště,
vnikl po vytlačení okna na verandu a po vylištování skleněné výplně dveří do obytné části
rekreační chaty na parcele číslo 366/6, odkud následně odcizil LCD televizor, značky Thomson
HDR, 50HZ, DVB-T, nezjištěného výrobního čísla, stříbrné barvy, v hodnotě 5.000Kč,
speciální nůž zn. Kult s automatickým uzavíráním, v papírovém pouzdře, v hodnotě 200 Kč,
vestu světlešedomodré barvy s vyteplenou podšívkou v hodnotě 150 Kč, rukavice bílé,
pracovní, koženkové, velikosti 8, v hodnotě 50 Kč a svazek šesti klíčů v hodnotě 200 Kč, s
klíčem od buňky s nářadím, odkud po jejím odemčení následně odcizil Profi Aku vrtačku
značky Bosch, nezjištěného výrobního čísla a typu, zelené barvy s černou nabíječkou,
v hodnotě 3.000 Kč, čímž poškozenému F. T. způsobil škodu odcizením v celkové výši
nejméně 8.600 Kč;

9.
v době od 22:45 hodin dne 22. 6. 2012 do 8:15 hodin dne 23. 6. 2012 v Českých
Budějovicích, ul. Roudenská č. 2, po vytlačení okna vnikl do zasedací místnosti spol. A. s. r. o.,
kde odcizil projektor zn. BENQ MX501 – V, v hodnotě 7.000 Kč, LCD monitor o velikosti 17
palců, v hodnotě 1.200 Kč, vlastníka C. P., následně nezjištěným předmětem vypáčil zámek do
kanceláře, čímž poškozené společnosti A., s. r. o. způsobil škodu poškozením ve výši 4.500 Kč,
z kanceláře následně odcizil 1 ks ovladač k projektoru Logitech Wireless Prasenter R400

v hodnotě 730 Kč, notebook zn. DELL, výr. číslo 181388171, v hodnotě 4.000 Kč, mobilní
telefon zn. NOKIA C203, výr. číslo 359324047824660, v hodnotě 1.000 Kč, mobilní telefon
zn. NOKIA 6230 v hodnotě 100 Kč, inkoustové pero zn. PARKER v hodnotě 1.500 Kč,
finanční hotovost 10.000 Kč v obálce, dětské oblečení (šortky, čepice, trička) ve velikostech
168 a 134 v hodnotě 760 Kč, tašku na notebook zn. Taurus v hodnotě 200 Kč, flashdisk 8 GB
ve tvaru kroužku s klipsnou na zapínání v hodnotě 100 Kč, externí harddisk o nezjištěné
kapacitě v hodnotě 1.000 Kč, tablet nezjištěné značky a nezjištěného výr. čísla v hodnotě 1.500
Kč, čímž poškozenému C. P. způsobil odcizením škodu ve výši nejméně 29.090 Kč, dále
z kanceláře odcizil notebook zn. Dell v hodnotě 4.000 Kč, mobilní telefon zn. Nokia 6300
v hodnotě 500 Kč s vloženou SIM kartou T-Mobile, účastnické číslo 603816490, v hodnotě 40
Kč, čímž poškozené J. K. způsobil škodu odcizením nejméně ve výši 4.540 Kč, dále
z kanceláře odcizil notebook zn. HP Probook 4530S, nezj. výr. čísla, v hodnotě 10.000 Kč,
čímž poškozené D. P. způsobil škodu odcizením ve výši nejméně 10.000 Kč, dále zde odcizil
notebook zn. Hewlett Packard, nezj. výr. čísla, v hodnotě 4.000 Kč a svým jednáním tak
způsobil poškozenému T. R. škodu odcizením ve výši nejméně 4.000 Kč;

10. v noci z 26. 6. 2012 na 27. 6. 2012 v Českých Budějovicích, ul. Riegrova č. 20A, po
přelezení železné brány o výšce 220 cm, vnikl na uzavřený dvůr uvedeného domu, kde následně
po vytržení lišty dveří u pravého předního okna vytrhl těsnící gumu, vyjmul okno a následně
vnikl do zde zaparkovaného motorového vozidla RENAULT TRAFIC JL, registrační značky
5C77510, bílé barvy, ze kterého odcizil GPS navigaci zn. Sony v hodnotě 2.000 Kč, nabíječku
mobilního telefonu v hodnotě 100 Kč, 4 ks slunečních brýlí nezj. zn. v hodnotě nejméně 2.400
Kč, mikinu zn. MBW, černé barvy, v hodnotě 1.500 Kč, finanční hotovost ve výši 10 Eur,
podle aktuálního kurzovního lístku ČNB ve výši 259 Kč, a finanční hotovost ve výši 100 Kč,
čímž poškozenému L. K. způsobil škodu odcizením ve výši 6.359 Kč a škodu poškozením ve
výši nejméně 4.382,40 Kč;

11. dále na stejném místě, ve stejné době, za použití násilí nezjištěným způsobem strhl pravé
přední okno u zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tov. značky VW PASSAT,
registrační značky 5C89716, barva modrá-tmavá, do tohoto vnikl a následně odcizil GPS
navigaci MIOMAP 710C v hodnotě 1.500 Kč, model vozidla Lincoln, modré barvy, v měřítku
1:43, v hodnotě 500 Kč, a model vozidla Tatra modré barvy se sklápěčkou v měřítku 1:43,
v hodnotě 500 Kč, čímž poškozenému J. M. způsobil škodu odcizením ve výši nejméně 2.500
Kč a škodu poškozením vozidla ve výši nejméně 9.358 Kč;

12.
dne 28. 6. 2012 v době od 00.00 hodin do 06.20 hodin v Českých Budějovicích,
v Branišovské ulici č. 31 v areálu Akademie věd ČR, vylezl po požárním schodišti na střechu
budovy, přešel na druhou střechu na východní straně, kde násilím vytlačil okno vedoucí do
kanceláře číslo 130, tuto prohledal a odcizil zde 2 ks LCD monitorů LG 21.5" E2250V-PN v
celkové hodnotě 5.000 Kč, ku škodě Akademie věd ČR, kávovar zn. Dolce Gusto Krups, černé

barvy v hodnotě 1.000 Kč, žehličku na vlasy nezjištěné značky v hodnotě 500 Kč ku škodě J.
M. dále klíčem nalezeným v košíku u stolu si odemkl dveře kanceláře a dostal se na chodbu,
kde u kanceláře číslo 126 vylištoval boční skleněnou výplň u dveří, vnikl dovnitř, vše prohledal
a odcizil zde 1 ks LED monitoru FSC 22" SL 22W-1, v hodnotě 2.500 Kč, nabíječku na
mobilní telefon nezjištěné značky s redukcí v hodnotě 100 Kč, vše ku škodě A. v. , žehličku na
vlasy značky Remington, modré barvy, v hodnotě 500 Kč, 2 ks dárkových balíčků kosmetiky
Boss a Dior v hodnotě 1.000 Kč, ku škodě M. B. poté prošel do další kanceláře číslo 124, kde
opět vše prohledal a odcizil 1 ks LED monitoru FSC 22" SL 22W-1 v hodnotě 2.500 Kč ku
škodě A. v. následně prošel do další průchozí kanceláře číslo 125, kde odcizil finanční hotovost
ve výši 300 Kč, uloženou v zásuvce psacího stolu, ku škodě M. B. následně prošel do další
kanceláře číslo 124, kde vše prohledal a zde odcizil 3 ks lahve archivního vína v hodnotě 600
Kč, bonboniéru „belgické plody“ v hodnotě 200 Kč, ku škodě M. B., vrátil se kanceláře číslo
125, kde odcizil ke škodě A. v. svazek 20 ks klíčů od osobních automobilů a garáží v hodnotě
1.000 Kč, a poté oknem z kanceláře číslo 126 v 1. patře vylezl ven z budovy, čímž způsobil
poškozeným A. v. škodu odcizením ve výši podle odborných vyjádření nejméně 11.100 Kč a
škodu poškozením ve výši nejméně 1.500 Kč, J. M. škodu odcizením ve výši nejméně 1.500
Kč, a M. B. odcizením škodu ve výši nejméně 2.600 Kč, přičemž věci schoval poblíž herny D.,
kde pak byly nejspíše odcizeny jinou osobou;
13. v době od 6:30 hodin dne 29. 6. 2012 do 05:30 hodin dne 9. 7. 2012 v Českých
Budějovicích, městská část Čtyři Dvory, sídliště Máj, v ulici K. Chocholy, na parkovišti ze
zadní strany panelového domu č. 1256/15 vnikl za pomoci provázku oknem u řidiče do zde
zaparkovaného uzamčeného osobního motorového vozidla značky Škoda Favorit 135 GLXi,
registrační značky: 5C0 7673, červené barvy, a z vnitřního prostoru odcizil 2 kusy
třípásmových reproduktorů, domácí výroby, bez označení, o rozměrech 50 cm x 40 cm x 30
cm, černé barvy, v hodnotě 500 Kč, zelenou kartu a osvědčení o registraci vozidla č.
UAH553293 ke shora uvedenému vozidlu, čímž poškozenému D. S. způsobil škodu odcizením
v celkové výši nejméně 500 Kč;
14. dne 1. 7. 2012 v době od 12:30 do 16:45 hodin v Českých Budějovicích, na Zavadilce,
vnikl nezjištěným způsobem po násilném překonání zámku pravých zadních dveří do
uzamčeného motorového vozidla VW Caravelle, registrační značky 1C0 5875, zelené barvy,
zaparkovaného poblíž rodinného domu čp. 2132, a odcizil deku modré barvy, PET láhev a sadu
Gola v plastovém kufříku a šroubovák s výměnnými nástavci, šroubovák s výměnnými bity
s oranžovou plastovou rukojetí, vše v hodnotě 500 Kč, když tyto věci zanechal ležet
u vchodové branky rodinného domu čp. 2132, vedoucí k zadnímu vchodu do domu, po které
vylezl na střechu garáže, odkud přešel k okénku vedoucímu do skladu potravin, toto se mu ale
nepodařilo otevřít, a proto vylezl po sedlové střeše k nezajištěnému pootevřenému střešnímu
oknu, tímto vlezl do 1. patra do dětského pokoje, odkud měl přístup po celém domě, vše
prohledal a odcizil 5 ks CD se hrami na Play Station – NFS shift, NVS uderground 2, Asphalt
Urban GT, burnout, Moto, v celkové hodnotě 2.000 Kč, digitální fotoaparát značky Olympus
FE-4050, v. č. JCMJ04080m, s manuálem, záručním listem, pouzdrem, instalačním CD,
s paměťovou kartou Panasonic SD 1 GB, s adaptérem z micro SD na SD, nabíječkou

s pouzdrem, v celkové hodnotě 1.500 Kč, GPS modul zn. YAKUMO alphaX GPS, černostříbrné barvy, v. č. 1038935, s černým koženkovým pouzdrem s nápisem Yakumo, v hodnotě
1.500 Kč, videokameru zn. Sony HDR-CX115E, HD, 3.1 Mega Pixels, černé barvy, v. č.
3378489, s černou látkovou taštičkou zn. VanGuard, v hodnotě 3.000 Kč, mobilní telefon zn.
Nokia 6230i, IMEI 355386/00/972530/4, černo-stříbrné barvy, bez SIM karty, včetně baterie,
v hodnotě 300 Kč, dámské náramkové hodinky nezjištěné značky, chirurgická ocel, oválné,
ocelový pásek, v hodnotě 500 Kč, náramkové hodinky Jio Ou B-382 Sport ze stříbrného kovu
(pásek i hodinky) v hodnotě 300 Kč, náramkové hodinky zn. Prim Sport, pásek černé barvy,
hodinky ze stříbrného kovu, za 500 Kč, zapalovač Zippo zn. West, černé barvy, v hodnotě 200
Kč, parfém zn. Bruno Banani Pure Man, 75 ml, v hodnotě 100 Kč, parfém Simply Because,
použitý, bez hodnoty, deodorant – kulička bez hodnoty, průhlednou plastovou krabičku o
rozměrech s mincemi Euro – celkem 2,18 Euro v hodnotě 55,89 Kč, MP4 přehrávač MP4 zn.
Hitachi, černé barvy, display o rozměrech 3,5 x 3 cm, v hodnotě 500 Kč, dále odcizil šperky – 1
ks řetízku ze žlutého kovu, 3 mm kuličky spojené 1 cm řetízkem, celkem 30 cm, v hodnotě 500
Kč, 1 ks řetízku ze žlutého kovu, plochý, v délce 50 cm, v hodnotě 1000 Kč, z krabičky 3 ks
zlomky a části výše uvedených řetízků v hodnotě 1.000 Kč, 1 ks náramku z bílého kovu
v délce 22 cm – uprostřed s plíškem v hodnotě 500 Kč, 1 ks náramku plochý magnetický –
délka 20 cm v hodnotě 200 Kč,1 ks pružného náramku, hnědý z dřevěných kroužků, v hodnotě
50 Kč, pár náušnic, kroužky z bílého kovu v hodnotě 500 Kč, 1 ks řetízku z bílého kovu –
kuličky v délce 60 cm s přívěskem HMSBelfast/C35 v ceně 60 Kč, 1 ks řetízku z bílého kovu ,
30 cm, plochý, v ceně 500 Kč, 1 ks prstenu snubního ze žlutého kovu, 14ti karátového zlata o
velikosti asi 70 s příčným rytím tří čar šikmo, s vyrytým „R.V. 1. 6. 1996“ – v hodnotě 2000
Kč, 1 ks řetízku na krk s jednoduchým očkem, asi 3mm široký a dlouhý asi 25cm, s přívěškem
písmene "N" ze žlutého kovu, 14ti karátového zlata v hodnotě 1.000 Kč, 1 ks prstenu o
velikosti 50 z červeného a žlutého 14ti karátového zlata s rytím uvnitř "J.T." v hodnotě 1.500
Kč, 1 ks prstenu ze žlutého 14ti karátového zlata o velikosti 50 s vyobrazením s červeným
podkladem hlavy ženy, v hodnotě 1.500 Kč, 2 ks napájení diodového světla, které byly
odcizeny z pásu z monitoru v celkové hodnotě 100 Kč, 4 ks propojovacích kabelů 2 ks USB
kabel v celkové hodnotě 200 Kč, 2 ks cinch propojovacích kabelů v celkové hodnotě 200 Kč,
plastové pouzdro se 8 ks propojovacích USB kabelů, redukcemi a s nabíječkou v hodnotě 150
Kč, 1 ks svinovacího metru v hodnotě 10 Kč, 12 ks micro baterie AAA 1,5 V v celkové
hodnotě 50 Kč, dárkovou kazetu černé barvy se 2 ks elektronických cigaret s příslušenstvím
v hodnotě 1.000 Kč, pánskou látkovou taštičku zn. XBags s popruhem přes rameno v hodnotě
50 Kč, pánskou látkovou příruční taštičku zn. Diviley s popruhem přes rameno v hodnotě 50
Kč, pánskou černou košili zn. Toronto, krátký rukáv, velikost 38/39, v hodnotě 50 Kč, černou
pánskou koženkovou peněženku s kovanými rohy bez hodnoty s finanční hotovostí – bankovky
10 Liber a 5 Liber v hodnotě 476,70 Kč a 4 Euro v mincích v hodnotě 102,56 Kč, Playstation
Portable, černé barvy, v.č. 4-117-267-01, v hodnotě 2.000 Kč, digitální kameru zn.
PLATINIUM, šedivé barvy, v hodnotě 500 Kč, z volně položené peněženky na stole odcizil
finanční hotovost ve výši 1.500 Kč, 3 Euro v hodnotě 77 Kč, a 18 Kuna v hodnotě 61,40 Kč,
sportovní batoh černé barvy Diviley v hodnotě 500 Kč, sluchátka zn. BEATS AUDIO, černočervené barvy, v hodnotě 3.000 Kč, ze zásuvky skříňky v ložnici odcizil papírovou obálku
s finanční hotovostí ve výši 40.000 Kč, v přízemí v kuchyni z kuchyňské linky odcizil
papírovou obálku s finanční hotovostí 25.000 Kč, čímž způsobil R. S. odcizením škodu ve

výši podle odborných vyjádření nejméně 96.343,55 Kč, přičemž část věcí uložených
v odcizeném batohu uschoval v křoví poblíž domu č. 31 v Dlouhé ulici v Českých
Budějovicích, kde byly nalezeny, následně vydány Policii ČR a vráceny majiteli,

15.
dne 2. 7. 2012 v době od 02:45 do 03:30 hodin v Českých Budějovicích, v ulici
J. Boreckého č. 27, vnikl do budovy J. u., kdy v suterénu u skladu č. 061, za pomoci provázku
se závažím otevřel okno, které bylo ve ventilační poloze, vnikl dovnitř a vypáčil kovové dveře
ze skladu, které poškodil na vnitřní straně v prostoru zámku i cylindrickou vložku zámku,
následně u dveří strojovny ústředního topení číslo 059 vytrhl dřevěnou lištu dveří, do místnosti
se mu však nepodařilo vniknout, dále vnikl do skladu knih číslo 058 a to tak, že utrhl horní pant
zárubně u levého křídla, zde nic neodcizil, u skladu nábytku číslo 041 u pravého křídla
dvoukřídlých dveří ulomil lištu, v horní části ohnul zadržovací mechanismus pravého křídla
dvoukřídlých protipožárních dveří, přičemž došlo k jejich poškození, dále poškodil dveře
přebalovacího pultu číslo 018, kdy tyto prorazil nezjištěným předmětem nad klikou, do
vnitřního prostoru pultu nevnikl, dále vrypy nezjištěným předmětem v oblasti zámku poškodil
dveře kanceláře číslo 036, do kanceláře nevnikl, v I. patře v chodbě do prostoru únikového
schodiště vytrhl elektrické kabely z kovových prosklených dveří, v objektu ze studovny odcizil
klávesnici zn. DELL, černé barvy výr. číslo CN-0DJ355-71616-67N-0141, černá sluchátka
k poslechu zn. TEAC HP-2, myš černé barvy k počítači zn. DELL, výr. číslo HC6300B0QTT,
osobní počítač černé barvy zn. DELL, výr. číslo R39-0000497/00, 2 ks reproduktorů černé
barvy zn. GENIUS, výr. číslo ZJGB02602668, monitor černé barvy zn. DELL, výr. číslo CN0HC760-46633-67K-2THS s držákem na monitor černé barvy zn. DELL, 6 ks instalačních CD
nosičů, 1 ks diskety, 1 ks koncovky konektoru zelené barvy, 3 ks příručky k počítači, v celkové
hodnotě 12.000 Kč a přívěsek s přísavkou ve tvaru netopýra černé barvy, čímž organizaci J. u.
způsobil odcizením škodu ve výši podle odborných vyjádření nejméně 12.000 Kč a škodu
poškozením budovy ve výši podle odborných vyjádření nejméně 26.500 Kč, přičemž při útěku
byl zadržen pracovníkem bezpečnostní služby, takže odcizené věci byly vráceny, přičemž
těchto jednání se dopustil přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v Českých Budějovicích,
č. j. 1T 136/2008, ze dne 25. 2. 2009, který nabyl právní moci dnem 2. 4. 2009, odsouzen mimo
jiné pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 trestního zákona účinného do
31. 12. 2009 k trestu odnětí svobody v trvání dvou let se zařazením do věznice s ostrahou, který
vykonal dne 30. 9. 2010;

II.
16. v noci ze 7. 7. 2012 na 8. 7. 2012 v Českých Budějovicích, na Sokolském ostrově č. 4, po
přelezení drátěného oplocení o výšce 200 cm vnikl do areálu letní plovárny, zde u budovy letní
plovárny nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň vstupních dveří, čímž poškozenému
S. m. způsobil škodu poškozením ve výši 1.945 Kč, následně otevřel ventilační okno nad
dveřmi a tímto oknem vnikl do místnosti plavčíků, kde odcizil pod stolem umístěný externí disk
zn. WD 1 TB, černé barvy, výr. číslo WXE0C79W8228, včetně koženého pouzdra v hodnotě

1.500 Kč, čímž M. Č. způsobil odcizením škodu ve výši nejméně 1.500 Kč, a dále bez použití
násilí z neuzamčené zásuvky kancelářské skříně odcizil zde uložený 1 ks dalekohledu
nezjištěné značky a výrobního čísla, černé barvy, v hodnotě 150 Kč, čímž J. K. způsobil
odcizením škodu ve výši nejméně 150 Kč;

17. v noci z 15. 7. 2012 na 16. 7. 2012 v Hluboké nad Vltavou v ulici Mánesova před domem
čp. 829, v zištném úmyslu vnikl za použití násilí, po rozbití skleněné výplně větracího okénka
pravých předních dveří, do osobního vozidla tov. značky OPEL VIVARO MINIBUS,
registrační značky 4C6 8271, které prohledal a následně ze zadní části vozidla odcizil digitální
fotoaparát zn. Olympus C5060 v hodnotě 3.000 Kč, taštičku v hodnotě 100 Kč s finanční
hotovostí 50 euro, podle aktuálního kurzovního lístku ČNB v hodnotě 1.269,50 Kč, scaner zn.
Canon, nezjištěného výrobního čísla, v hodnotě 1.000 Kč, potápěčský počítač zn. Uwatec
Galileo sol, nezjištěného výrobního čísla, Galileo sol v hodnotě 8.000 Kč, hliníkový kufřík
v hodnotě 200 Kč, čímž poškozenému T. B. způsobil odcizením škodu ve výši nejméně
13.569,50 Kč a poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 16.926 Kč, a dále zde odcizil
sportovní tašku zn. Adidas v hodnotě 100 Kč s obsahem: 3 ks košile zn. Bushman v hodnotě
celkem 600 Kč, 3 ks triček zn. Bushman v hodnotě celkem 600 Kč, 2 ks triček firemních
v hodnotě celkem 100 Kč, 4 ks krátké kalhoty zn. Bushman v hodnotě celkem 2.000 Kč, 1 ks
fleecová vesta zn. Subatro v hodnotě 200 Kč, 1 ks kalhoty zn. Bushman v hodnotě 500 Kč, 1 ks
kalhoty rifle v hodnotě 100 Kč, 14 ks pánské prádlo v hodnotě celkem 100 Kč, 14 párů ponožek
v hodnotě celkem 100 Kč, 2 ks sprchových gelů v hodnotě celkem 59 Kč, 1 ks šampon
v hodnotě 59 Kč, 1 ks holící strojek v hodnotě 199 Kč, 1 ks gel na holení v hodnotě 96 Kč, 2 ks
láhve alkoholu whisky – bez bližšího určení – v hodnotě 300 Kč, čímž J. S. způsobil odcizením
škodu ve výši 5.113,- Kč;

18. v noci z 15. 7. 2012 na 16. 7. 2012 v Hluboké nad Vltavou v ulici Mánesova před domem
čp. 829, v úmyslu něco odcizit, vnikl po vysazení skleněné výplně pravých předních dveří do
osobního vozidla tov. zn. Mercedes Benz Sprinter 318 CDI KA/43L,
VINWDB9066371283395, rz 4C29896, které prohledal, nic zde však neodcizil, čímž
poškozené firmě T. s. r. o. způsobil poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 1.911 Kč;

19. v noci z 15. 7. 2012 na 16. 7. 2012 v Hluboké nad Vltavou, v ulici Podskalí před domem
č.p. 980, na parkovišti u restaurace Kuki, vnikl po rozbití skleněné výplně předních levých
dveří, do osobního vozidla tov. značky Peugeot 807 E, VIN VF3EB4HWB13116400, rz
2U26430, které prohledal a následně zde z prostoru mezi předními sedačkami odcizil sportovní
tašku Nike v hodnotě 200 Kč s obsahem: mikina s kapucí zn. O´Neil v hodnotě 300 Kč,
sportovní dres Sparta v hodnotě 300 Kč, trenýrky Nike v hodnotě 200 Kč, funkční prádlo –
tílko + triko v hodnotě celkem 200 Kč, dlouhé kalhoty zn. Zara v hodnotě 500 Kč, šusťáková
souprava – bunda + kalhoty v hodnotě celkem 500 Kč, měřič tepové frekvence v hodnotě 500
Kč, 5 ks trička v hodnotě celkem 500 Kč, 5 ks slipy v hodnotě celkem 250 Kč, 10 párů

ponožky v hodnotě celkem 200 Kč, plátěná taška s autokompresorem v hodnotě 300 Kč,
kancelářská aktovka v hodnotě 200 Kč s obsahem – občanský průkaz a řidičský průkaz na
jméno I. M. zlatou kreditní kartu Master Card společnosti Citibank na jméno I. M., tankovací
kartu CCS, dále platební kartu Komerční banky, a. s., č. 5434023624986730 oprávněného
držitele I. M., když za pomoci tohoto neoprávněně opatřeného platebního prostředku se dne 16.
7. 2012, nejméně ve třech případech v časech 03:03:51 hodin, 03:04:11 hodin a 03:04:28 hodin,
pokusil u výběrního terminálu ČSOB 1072 Masarykova 40 Hluboká nad Vltavou, vyzvednout
finanční hotovost vždy ve výši 20.000 Kč, tedy celkem 60.000 Kč, čímž majiteli I. M.
odcizením způsobil škodu ve výši nejméně 64.150 Kč a pokusil se způsobit škodu ve výši
dalších 60.000 Kč a způsobil mu poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 7.850 Kč, a dále
z vozidla odcizil 2 kusy knih nezjištěných titulů, čímž majitelce M. M. způsobil odcizením
škodu ve výši nejméně 250 Kč;

20. v době od 15:45 hodin do 17:30 hodin dne 16. 7. 2012 v Českých Budějovicích, městská
část Čtyři Dvory, lokalita České Vrbné, za domem č. 2305, nezjištěným předmětem u zde
zaparkovaného motorového vozidla Peugeot Partner, registrační značky: 2C8 9267, zelené
metalické barvy, jedním vrypem o rozměrech 0,001 m x 0,1 m poškodil pravé přední dveře
v oblasti kliky, poté nezjištěným předmětem, odstranil těsnící lištu, černé barvy o délce 0,5 m u
skleněné výplně pravých, posuvných, zadních dveří, kdy následně tuto vyklopil, zajišťovacím
kolíkem odemkl centrálním zamykáním celé vozidlo a z prostoru zavazadlového prostoru
odcizil očkovací, zavírací dvojnůž značky MIKOV, černé střenky o délce 15 cm v hodnotě 100
Kč, čímž M. K. způsobil poškozením škodu v celkové výši nejméně 3.500 Kč a odcizením
škodu ve výši nejméně 100 Kč;

21. dne 21. 7. 2012 v době od 23:45 hodin do 23:50 hodin, v Českých Budějovicích, ul. Josefa
Hory č. 22, vnikl dosud nezjištěným způsobem do zde zaparkovaného, uzamčeného, vozidla
tov. zn. Peugeot Partner, registrační značky 3C9 0579, ze kterého následně odcizil 8 ks klíčů
FAB a popelník, čímž J. N. způsobil odcizením klíčů škodu ve výši
nejméně 240 Kč a
poškozené firmě K. a. s. odcizením popelníku škodu ve výši nejméně 200 Kč;

22. v době od 18:00 hodin dne 27. 7. 2012 do 23:15 hodin dne 28. 7. 2012, v Českých
Budějovicích, městská část Čtyři Dvory, sídliště Vltava, v ulici J. Kolářové, na parkovišti u
zadního vchodu domu č. 16, u zde zaparkovaného nákladního automobilu značky Ford Tranzit,
registrační značky: 4J7 8352, bílé barvy, nezjištěným předmětem, vysadil stahovací okno
levých předních dveří, poté vnikl do vozidla, kde následně odcizil zabudované autorádio s CD a
MP3 přehrávačem značky LG, typ LAC5900RN, šedé barvy, nezjištěného výrobního čísla
v hodnotě 700 Kč, subwoofer, nezjištěné značky, typu a výrobního čísla, černé barvy,
v hodnotě 700 Kč, zesilovač značky Sencor, nezjištěného typu a výrobního čísla, šedé barvy
v hodnotě 500 Kč, GPS navigaci, značky MIO, typ Move V TV, černé barvy, nezjištěného
výrobního čísla, v hodnotě 2.000 Kč, finanční hotovost ve výši 200 Kč v drobných mincích,

nezjištěného počtu a nominálních hodnot, mobilní telefony značky NOKIA, typ X2-00 a Nokia
C3, nezjištěných výrobních čísel, 1 kus USB Flash disku, značky HP, paměť 8 GB, modré
barvy, nezjištěného výrobního čísla, a 1 kus USB Flash disku, nezjištěné značky a výrobního
čísla, paměť 2 GB, v celkové hodnotě 200 Kč, a náramek z chirurgické oceli, stříbrné barvy,
články ve tvaru spojených podkov v hodnotě 900 Kč, čímž poškozenému M. R. způsobil
odcizením škodu v celkové výši nejméně 6.200 Kč;

23. dále ve stejné době v Českých Budějovicích, městská část Čtyři Dvory, sídliště Vltava,
v ulici Bezdrevská, z boku panelového domu č. 8, u zde zaparkovaného nákladního automobilu
MERCEDES 310 D, registrační značky: 3C9 0854, bílé barvy, nezjištěným předmětem vysadil
trojúhelníkové okénko pravých, předních dveří, toto položil vedle vozidla, vnikl do vozidla a
z prostoru kabiny řidiče odcizil kosmetický balíček o obsahu: kosmetický přípravek 1 kus N
STOP 20 ml v hodnotě 161,53 Kč, kosmetický přípravek 1 kus THYMOSAN 130 ml v hodnotě
61,48 Kč, kosmetický přípravek 1 kus H STOP 50 ml v hodnotě 140,71 Kč, kosmetický
přípravek 1 kus zklidňující krém s karotenem 100 ml v hodnotě 283,44 Kč, kosmetický
přípravek 2 ks PV zklidňující s karotenem 150 ml v hodnotě celkem 223,30 Kč, kosmetický
přípravek 1 kus Deofuss 130 ml v hodnotě 113,09 Kč, kosmetický přípravek 1 kus Olej na
nehty Elastol 10 ml v hodnotě 112,53 Kč, kosmetický přípravek 1 kus HO na holení 100 ml
v hodnotě 161,53 Kč, kosmetický přípravek 1 kus MO mandlovo – třezalkový 100 ml
v hodnotě 139,80 Kč – zboží v celkové hodnotě včetně dopravného podle faktury 1.464 Kč,
čímž poškozenému D. M. způsobil poškozením škodu ve výši nejméně 1.450 Kč a odcizením
škodu v celkové výši nejméně 1.464 Kč;

24. v době od 16:45 hodin dne 6. 8. 2012 do 05:30 hodin dne 7. 8. 2012 v Českých
Budějovicích 7 v Lidické ulici na parkovišti za domem č. 172/33, vnikl po rozbití
trojúhelníkové skleněné výplně levých předních dveří do zde zaparkovaného vozidla tov. zn.
Ford Transit, registrační značky 7T8 9466, bílé barvy, VIN: WF0XXXTTFXBS15182, které
následně prohledal a z odkládací přihrádky v palubní desce odcizil MP3 přehrávač zn. Apple
iPod, stříbrné barvy, nezj. výr. čísla, včetně nabíječky do auta, čímž poškozenému L. N.
způsobil odcizením věcí škodu ve výši 2.500 Kč a majiteli vozidla, společnosti L. B., s. r. o.
způsobil poškozením vozidla škodu ve výši podle faktury 4.316 Kč;

25. dále na stejném místě, ve stejnou dobu, v úmyslu něco odcizit, vnikl po rozbití stahovatelné
skleněné výplně pravých zadních dveří do zde zaparkovaného vozidla tov. zn. BMW 320 D ,
registrační značky 5C2 9677, které prohledal, nic zde však neodcizil, čímž poškozenému M. H.
způsobil škodu poškozením vozidla ve výši nejméně 7.193 Kč;

26. na stejném místě, ve stejnou dobu, vnikl po rozbití skleněné výplně mezi pravými předními
dveřmi a čelním sklem do zde zaparkovaného vozidla tov. zn. Citroen C3 Picasso, registrační

značky 4J1 1083, které prohledal a následně z odkládací přihrádky v palubní desce umístěné
před pravým předním sedadlem odcizil navigaci zn. TomTom, XL IQ Routes Europe Traffic,
čímž poškozenému P. S. způsobil odcizením věcí škodu ve výši nejméně 1.500 Kč a
poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 16.950 Kč;

27. na stejném místě, ve stejnou dobu, v úmyslu něco odcizit, vnikl po rozbití stahovatelné
skleněné výplně levých předních dveří do zde zaparkovaného vozidla tov. zn. Mercedes A160,
registrační značky 5C1 7401, které prohledal, nic však neodcizil, čímž poškozené společnosti
M. K. s. r. o. způsobil poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 2.206 Kč;

28. na stejném místě, ve stejnou dobu, vnikl po rozbití trojúhelníkové skleněné výplně levých
předních dveří do zde zaparkovaného vozidla tov. zn. Citroen Evasion, registrační značky 4C2
8593, které prohledal a ze zadního sedadla odcizil zde odložený spací pytel v hodnotě 200 Kč a
pánskou mikinu, světlé barvy, nezj. značky, v hodnotě 100 Kč, dále z odkládací přihrádky
odcizil 30 Kč v drobných mincích a sušenku zn. Tatranky a ve středovém panelu poškodil
rámeček autorádia, čímž poškozenému J. K. způsobil odcizením věcí škodu ve výši nejméně
330 Kč a poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 3.700 Kč;

29. v době od 14:00 hodin dne 7. 8. 2012 do 17:50 hodin dne 8. 8. 2012 v obci Litvínovice,
poblíže domu č. 64, v úmyslu něco odcizit, vnikl poté, co svázanými tkaničkami vytáhl
zajišťovací kolík centrálního zamykání, do motorového vozidla Peugeot Partner, registrační
značky 2C8 2385, zaparkovaného poblíže domu číslo 64, ze kterého se pokusil odcizit
autorádio, což se mu nepodařilo, nic neodcizil a nepoškodil, když majiteli vozidla R. H škoda
nevznikla;

30. v noci ze dne 7. 8. 2012 na 8. 8. 2012 v Českých Budějovicích, ul. Čsl. Legií, před domem
č. 11, po rozbití skleněné výplně u levých předních dveří, s úmyslem něco odcizit, vnikl do
motorového vozidla tov. zn. Renault Trafic, registrační značky: 3C9 0985, které prohledal, nic
neodcizil, čímž poškozenému J. V. způsobil poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 1.800
Kč;

31. v noci ze dne 7. 8. 2012 na 8. 8. 2012 v Českých Budějovicích, ul. Dobrovodská, vedle
domu č. 132, po rozbití trojúhelníkové skleněné výplně u pravých předních dveří, s úmyslem
něco odcizit, vnikl do motorového vozidla tov. zn. Renault Megane Scenic, registrační značky:
5C4 1763, které prohledal, nic neodcizil, čímž poškozené Š. J. P. způsobil poškozením vozidla
škodu ve výši nejméně 675 Kč;

32. v noci ze dne 7. 8. 2012 na 8. 8. 2012 v Českých Budějovicích, ul. Čsl. Legií, před
domem č. 37, po rozbití skleněné výplně u pravých předních dveří, s úmyslem něco odcizit,
vnikl do motorového vozidla tov. zn. Toyota Yaris, registrační značky: 1C9 2719, které
prohledal, nic neodcizil, čímž poškozené V. K. způsobil poškozením vozidla škodu ve výši
nejméně 2.227 Kč;

33. v noci ze dne 7. 8. 2012 na 8. 8. 2012 v Českých Budějovicích, ul. Čsl. Legií, před
domem č. 17, po rozbití trojúhelníkové skleněné výplně u zadních pravých dveří, s úmyslem
něco odcizit, vnikl do motorového vozidla tov. zn. Mercedes Benz R 320, registrační značky:
4C0 9878, které prohledal, nic neodcizil, čímž poškozené firmě A. a. s. způsobil poškozením
vozidla škodu ve výši nejméně 2.900 Kč;

34. v noci ze dne 7. 8. 2012 na 8. 8. 2012 v Českých Budějovicích, ul. Čsl. Legií, před
domem č. 11, po rozbití skleněné výplně u sloupku před pravými předními dveřmi, vnikl
do motorového vozidla tov. zn. Opel Corsa, registrační značky: 4C8 4511, kde odcizil
dobíjecí kabel k mobilnímu telefonu v hodnotě 50 Kč, přívodní kabel k navigaci v hodnotě
50 Kč, 4 ks CD různých interpretů v hodnotě 40 Kč, výstražný trojúhelník v hodnotě 200
Kč, nářadí – 1 ks klíče na kola v hodnotě 50 Kč, pár gumových rukavic v hodnotě 10 Kč,
sadu žárovek v hodnotě 50 Kč a z látkové peněženky finanční hotovost ve výši 250 Kč
v drobných mincích blíže neurčené nominální hodnoty, čímž poškozenému R. S. způsobil
odcizením věcí a peněz škodu v celkové výši nejméně 900 Kč a poškozením vozidla škodu
ve výši nejméně 1.702 Kč;

35. v noci ze dne 11. 8. 2012 na 12. 8. 2012 v Hluboké nad Vltavou, ulice Podskalí, vnikl poté,
co opodál nalezeným řetězem rozbil skleněnou výplň stahovacího okna pravých předních dveří,
do zde zaparkovaného a uzamčeného osobního motorového vozidla tov. značky BMW, RZ 7T7
6622, barva černá metalíza, VIN: WBAVD91060A264098, ze kterého následně odcizil
navigaci BMW, nezjištěného výrobního čísla a typu v hodnotě 10.000 Kč, dioptrické brýle zn.
Porsche Design v hodnotě 1.000 Kč, dioptrické brýle zn. Ray-Ban v hodnotě 1.500 Kč, kožené
pouzdro na vizitky v hodnotě 100 Kč, 50 ks vizitek s oboustranným potiskem v hodnotě 50 Kč,
nabíječku k telefonu Nokia v hodnotě 100 Kč, látkový box Ferari na CD se zipem v hodnotě 50
Kč, čímž poškozené firmě M. R. způsobil škodu odcizením ve výši nejméně 12.800 Kč a
poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 2.483 Kč, a dále z vozidla odcizil parfém zn.
Davidoff v hodnotě 1.000 Kč, čímž poškozenému D. R. způsobil škodu odcizením ve výši
nejméně 1.000 Kč;

36. v noci ze dne 11. 8. 2012 na 12. 8. 2012 v Hluboké nad Vltavou v ulici Pod Hrází, naproti
zahradnictví, poté, co kamenem rozbil skleněnou výplň stahovacího okna pravých předních
dveří, vnikl do zde zaparkovaného a uzamčeného osobního motorového vozidla tovární značky

Mitsubishi Carisma, registrační značky 3C0 1418, barva zelená metalíza, VIN:
XMCSNDA2AVF010084, ze kterého odcizil řetízek s medailonkem papeže v hodnotě 3.000
Kč, občanský průkaz, řidičský průkaz, vše na jméno J. Č. malý technický průkaz k vozidlu
značky Mitsubishi, registrační značky 3C0 1418, čímž poškozenému J. Č. způsobil odcizením
škodu ve výši nejméně 3.000 Kč a poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 2.578,73 Kč;

37. v noci ze dne 11. 8. 2012 na 12. 8. 2012 v Hluboké nad Vltavou v ulici Mánesova před
domem čp. 821, poté, co kamenem rozbil skleněnou výplň trojúhelníkového pevného okna u
pravých předních dveří, vnikl do zde zaparkovaného a uzamčeného motorového vozidla tov. zn.
IVECO Daily,35S12V, registrační značky 6B9 1647, bílé barvy, VIN: ZCFC3583005685547,
ze kterého následně odcizil navigaci zn. TOMTOM, nezjištěného typu a výrobního čísla,
v hodnotě ve výši 1.000 Kč, čímž poškozenému J. K. způsobil odcizením škodu ve výši
nejméně 1.000 Kč a majiteli vozidla, firmě A. P. Č. poškozením vozidla škodu ve výši nejméně
795 Kč;

38. v noci ze dne 11. 8. 2012 na 12. 8. 2012 v Hluboké nad Vltavou, v ulici Mánesova 584,
poté, co kamenem rozbil pevnou skleněnou výplň okna levých zadních dveří, vnikl do zde
zaparkovaného a uzamčeného motorového vozidla tov. značky Nissan Navara, registrační
značky 5C7 5601, Double – cab, 2,5 DCI 4WDC, stříbrné barvy, VIN:
VSKCVND40U0090084, ze kterého následně odcizil látkový batoh zn. Diesel v hodnotě 700
Kč, dále pánské šusťákové kalhoty zn. Adidas v hodnotě 500 Kč, sportovní boty zn. Asix
v hodnotě 2.000 Kč, pánskou koženou peněženku vícepřihrádkovou v hodnotě 300 Kč, dále
řidičský průkaz, malý technický průkaz k vozidlu Nissan, platební kartu České spořitelny, malý
technický průkaz k vozidlu značky Škoda Octavia, registrační značky 4C6 6755, vše na jméno
Jan Pikl, přičemž pomocí odcizené platební karty se téhož dne pokusil vybrat z bankomatu
ČSOB spořitelny v Hluboké nad Vltavou částku nejméně 40.000 Kč, což se mu nepodařilo,
čímž poškozenému J. P. odcizením způsobil škodu ve výši 3.500 Kč a pokusil se způsobit
škodu ve výši nejméně 40.000 Kč a poškozením vozidla mu způsobil škodu ve výši nejméně
1.996,20 Kč;

39. v noci ze dne 11. 8. 2012 na 12. 8. 2012 v Hluboké nad Vltavou v ulici Fügnerova na
bočním parkovišti u domu čp. 688, poté, co rozbil nezjištěným předmětem skleněnou výplň
vyklápěcího okna u pravých zadních dveří, vnikl do zde zaparkovaného a uzamčeného
motorového vozidla tov. zn. Renault Kangoo, registrační značky 5C8 5687, VIN:
VF1KW0UB54735778, ze kterého následně odcizil drobné mince v celkové hodnotě 50 Kč,
čímž poškozenému R. S. způsobil odcizením škodu ve výši 50 Kč a škodu poškozením
vozidla ve výši nejméně 8.820 Kč;

40. v noci ze dne 11. 8. 2012 na 12. 8. 2012 v Hluboké nad Vltavou, v ulici Fügnerova na
bočním parkovišti u domu čp. 688, poté, co rozbil skleněnou výplň pevného okna u pravých
zadních dveří, v úmyslu něco odcizit, vnikl do zde zaparkovaného a uzamčeného motorového
vozidla tov. zn. Renault Clio, registrační značky 5C17701, VIN: VF1BR1R0H43041969, které
prohledal, ale nic zde neodcizil, čímž poškozené A. S. způsobil poškozením vozidla škodu ve
výši 2.650 Kč;

41. v noci ze dne 11. 8. 2012 na 12. 8. 2012 v Hluboké nad Vltavou, na parkovišti u stavebnin,
v úmyslu něco odcizit, po rozbití pravých předních dveří vnikl do osobního vozidla tovární
značky Škoda Fabia, registrační značky 5C08320, modré barvy, VIN: TMBBA25J0A3138477,
které prohledal, nic zde však neodcizil a svým jednáním tak způsobil poškozené S. V.
poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 985 Kč;

42. v noci ze dne 11. 8. 2012 na 12. 8. 2012 v Hluboké nad Vltavou, u rybníka Podhradský,
vnikl bez použití násilí, do zde zaparkovaného neuzamčeného osobního motorového vozidla
tovární značky Renault Twingo registrační značky 5C2 9450, ze kterého odcizil plastový
kanystr o objemu 5 litrů v hodnotě 135 Kč s obsahem 5 l benzínu Natural 95 v hodnotě 190 Kč,
a osvědčení o registraci k přívěsnému vozíku registrační značky 1C3 5433, čímž poškozenému
F. P. způsobil odcizením škodu v celkové výši nejméně 325 Kč;

43. v noci ze dne 13. 8. 2012 na 14. 8. 2012 v Českých Budějovicích, ul. Plzeňská, za domem
čp. 53, po rozbití pravého pevného zadního okénka trojúhelníkového tvaru a překonání
centrálního zamykání vozidla vnikl do zde zaparkovaného motorového vozidla tovární značky
Mitsubishi Pajero, registrační značky 1C9 9370, které prohledal a z přístrojových přihrádek
palubní desky odcizil 2 ks autonavigace zn. TOM-TOM, černé barvy, nezjištěného
výrobního čísla a typu v hodnotě celkem 3.000 Kč, čímž poškozenému M. F. způsobil
odcizením škodu ve výši nejméně 3.000 Kč a škodu poškozením vozidla ve výši nejméně 1.705
Kč;

44. v noci ze dne 13. 8. 2012 na 14. 8. 2012 v Českých Budějovicích v Plzeňské ulici na
parkovišti u domu č.p. 69 po rozbití levého zadního okénka trojúhelníkového tvaru a překonání
centrálního zamykání vozidla vnikl do zde zaparkovaného zajištěného osobního automobilu
MAZDA 626, registrační značky 4C5 3900, které prohledal a ze zavazadlového prostoru odcizil
notebook zn. Samsung nezjištěného výrobního čísla, včetně tvrzeného látkového obalu na
notebook červené barvy v hodnotě celkem 4.000 Kč a látkovou sportovní tašku šedo-modré
barvy v hodnotě 500 Kč, čímž poškozené A. K. způsobil odcizením věcí škodu ve výši
nejméně 4.500 Kč a poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 1.490,40 Kč;

45. v noci ze dne 13. 8. 2012 na 14. 8. 2012 v Českých Budějovicích v Plzeňské ulici, na
parkovišti u domu čp. 69 po rozbití levého předního okna a překonání centrálního zamykání
vozidla vnikl do zde zaparkovaného zajištěného osobního motorového vozidla HONDA CIVIC,
registrační značky 5C7 5330, které prohledal a odcizil z něj sportovní látkovou tašku černé
barvy s fialovým logem NIKE v hodnotě 700 Kč, čímž poškozené L. Z. způsobil odcizením
škodu ve výši nejméně 700 Kč a poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 2.158,80 Kč;

46. v noci ze dne 13. 8. 2012 na 14. 8. 2012 v Českých Budějovicích v Čéčově ulici, na
komunikaci u domu čp. 56 po rozbití pravého zadního okna trojúhelníkového tvaru a překonání
centrálního zamykání vozidla vnikl do zde zaparkovaného zajištěného motorového vozidla
TOYOTA LAND CRUISER, registrační značky 3S8 1452, které prohledal a odcizil
termohrnek ve tvaru výměnného objektivu fotoaparátu v hodnotě 100 Kč, čímž firmě R.
způsobil poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 2.703,60 Kč, a odcizením škodu ve výši
nejméně 100 Kč;

47. v noci ze dne 13. 8. 2012 na 14. 8. 2012 v Českých Budějovicích na komunikaci ve
Staroměstské ulici proti domu č. 39 v ul. Pražské, v úmyslu něco odcizit, vnikl po rozbití
pravého předního okénka do vozidla tov. zn. PEUGEOT PARTNER, registrační značky 5C2
0777, hnědé barvy, které prohledal, nic zde však neodcizil, čímž poškozené společnosti M., s. r.
o. způsobil poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 5.000 Kč;

48. v noci ze dne 13. 8. 2012 na 14. 8. 2012 v Českých Budějovicích, ve Staroměstské ulici na
parkovišti před domem č. 14, v úmyslu něco odcizit, vnikl po rozbití levého předního
stahovacího okna do zde zaparkovaného vozidla tov. zn. Mercedes Vito 112 CDI, registrační
značky 6A7 8203, které prohledal, nic zde však neodcizil, čímž poškozenému R. Š. způsobil
poškozením vozidla škodu ve výši nejméně 1.786 Kč;

49. v noci ze dne 13. 8. 2012 na 14. 8. 2012 v Českých Budějovicích, v ulici Jar. Haška na
parkovišti poblíž domu č. 20, vnikl bez použití násilí do zde zaparkovaného neuzamčeného
osobního motorového vozidla BMW 730 D, registrační značky 3T4 4000, které následně
prohledal a z přihrádky u spolujezdce odcizil finanční hotovost ve výši 200 Kč v drobných
mincích blíže neurčené nominální hodnoty, cestovní pas, řidičský průkaz a občanský průkaz na
jméno P. J. dále osvědčení o měření emisí EDB 824305 a technický průkaz od motorového
vozidla BMW 730 D, rz. 3T4 4000, číslo UAF 538604, na jméno M. P., a dále 3 ks zelené
karty od vozidla 3T4 4000 na jména P. J. a P. Š. a 1 ks zelených karet od vozidla reg. zn. 2C8
9371 na jméno P. J., čímž poškozenému P. J. způsobil odcizením škodu ve výši nejméně 200
Kč;

přičemž tohoto jednání se dopustil přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v Českých
Budějovicích ze dne 25. 2. 2009, sp. zn. 1 T 136/2008, který nabyl právní moci dnem 2. 4.
2009, odsouzen mimo jiné pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, písm. b), odst. 2
trestního zákona, účinného do 31. 12. 2009, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let se
zařazením pro jeho výkon do věznice s ostrahou, který vykonal dne 30. 9. 2010.

Jednání popsané pod body I./1. – 6. a 8. – 15. výroku bylo právně kvalifikováno jako
pokračující přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3 trestního zákoníku,
dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, jednání popsané
pod body I/1. – 2., 4. – 6. a 8. – 15. pak rovněž jako pokračující přečin poškození cizí věci
podle § 228 odst. 1 trestního zákoníku, jednání popsané pod bodem I/8. výroku pak rovněž jako
přečin porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 trestního zákoníku, spáchané
v jednočinném souběhu.

Jednání popsané pod bodem I./7. výroku bylo právně kvalifikováno jako přečin
podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku.
Jednáním popsané pod body II./16. – 49. výroku bylo právně kvalifikováno jako
pokračující přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b), odst. 2, odst. 3 trestního zákoníku,
dílem ukončený ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, jednání popsané pod
body II./16. – 20., 23. – 24., 27. – 28., 30. – 41., 43. – 48. pak rovněž jako pokračující přečin
poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 trestního zákoníku, jednání popsané pod body II/19. a
38. pak také jako přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
podle § 234 odst. 1 trestního zákoníku, spáchané v jednočinném souběhu.

Za tyto přečiny byl obviněnému G. uložen podle § 205 odst. 3 trestního zákoníku, za
použití § 43 odst. 1 trestního zákoníku, úhrnný trest odnětí svobody v trvání 34 měsíců se
zařazením k výkonu trestu podle § 56 odst. 3 trestního zákoníku do věznice s dozorem.

Podle § 228 odst. 1 trestního řádu byl obviněný L. G. zavázán zaplatit poškozeným:

-

R. K. částku 16.500 Kč,

-

P. B. částku 200 Kč,

-

společnosti G. s. r. o. částku 60.173 Kč,

-

Š. P. částku 4.100 Kč,

-

E. J. částku 5.091 Kč,

-

V. V. částku 4.000 Kč,

-

F. T. částku 2.153 Kč,

-

Č. p., a. s., částku 6.447 Kč,

-

C. P. částku 29.090 Kč,

-

D. S. částku 500 Kč,

-

R. S. částku 40.000 Kč,

-

M. Č. částku 1.500 Kč,

-

J. K. částku 150 Kč,

-

T. B. částku 13.569,50 Kč,

-

J. S. částku 10.000 Kč,

-

společnosti T. s. r. o. částku 1.911 Kč,

-

I. M. částku 58.700 Kč,

-

M. K. částku 2.750 Kč,

-

J. N. částku 240 Kč,

-

společnosti K. a. s. částku 200 Kč,

-

M. R. částku 6.200 Kč,

-

D. M. částku 2.000 Kč,

-

L. N. částku 2.500 Kč,

-

M. H. částku 5.000 Kč,

-

P. S. částku 12.000 Kč,

-

J. K. částku 4.030 Kč,

-

J. V. částku 1.800 Kč,

-

Š. J. P. částku 675 Kč,

-

V. K. částku 2.227 Kč,

-

společnosti A., a. s. částku 2.900 Kč,

-

R. S. částku 2.602 Kč,

-

MVDr. D. R. částku 15.283 Kč,

-

MVDr. D. R. částku 1.000 Kč,

-

J. Č. částku 5.000 Kč,

-

J. K. částku 1.000 Kč,

-

firmě A. částku 795 Kč,

-

J. P. částku 2.500 Kč,

-

R. S. částku 6.050 Kč,

-

A. S. částku 2.650 Kč,

-

S. V. částku 985 Kč,

-

M. F. částku 4.705 Kč,

-

A. K. částku 5.990,40 Kč,

-

P. J. částku 200 Kč.

Podle § 229 odst. 1 trestního řádu byli poškození:

-

S. K.,
J. M.,
M. B.,
B. c. A. v.,
J. u.,

odkázáni s uplatněnými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle § 229 odst. 2 trestního řádu byli poškození:

-

R. K. ohledně částky 16.500 Kč,

-

společnost G. s. r. o. ohledně částky 60.173 Kč,

-

Š. P. ohledně částky 4.100 Kč,

-

E. J. ohledně částky 5.091 Kč,

-

V. V. ohledně částky 4.000 Kč,

-

F. T. ohledně částky 2.153 Kč,

-

C. P. ohledně částky 29.090 Kč,

-

R. S. ohledně částky 40.000 Kč,

-

M. Č. ohledně částky 1.500 Kč,

-

J. K. ohledně částky 150 Kč,

-

T. B. ohledně částky 13.569,50 Kč,

-

společnost T. s. r. o. ohledně částky 1.911 Kč,

-

M. R. ohledně částky 6.200 Kč,

-

L. N. ohledně částky 2.500 Kč,

-

J. K. ohledně částky 4.030 Kč,

-

J. V. ohledně částky 1.800 Kč,

-

Š. J. P. ohledně částky 675 Kč,

-

V. K. ohledně částky 2.227 Kč,

-

společnost A., a. s. ohledně částky 2.900 Kč,

-

R. S. , ohledně částky 2.602 Kč,

-

MVDr. D. R. ohledně částky 15.283 Kč,

-

MVDr. D. R. ohledně částky 1.000 Kč,

-

J. K. ohledně částky 1.000 Kč,

-

firma A. ohledně částky 795 Kč,

-

A. S. ohledně částky 2.650 Kč,

-

S. V. ohledně částky 985 Kč,

-

M. F. ohledně částky 4.705 Kč,

-

A. K. ohledně částky 5.990,40 Kč.

odkázáni se zbytky uplatněných nároků na náhradu škody na řízení ve věcech
občanskoprávních.

Rozsudek obsahuje i dílčí zprošťující výrok podle § 226 písm. c) trestního řádu a na něj
navazující adhezní výrok podle § 229 odst. 3 tr. ř., jež ovšem z hlediska této stížnosti pro
porušení zákona nejsou podstatné.

Proti rozsudku podal odvolání pouze poškozený R. S., jenž je zaměřil proti jej se
týkající části adhezního výroku podle § 228 odst. 1 tr. řádu, resp. § 229 odst. 2 tr. řádu a
domáhal se (v konečné bilanci – po upřesnění před odvolacím soudem) toho, aby mu byl vůči
obv. G. přisouzen nárok na náhradu škody v celkové výši 6.728 Kč, sestávající jednak z částky
900 Kč za odcizené věci a peníze, jednak z částky 5.828 Kč za opravu obviněným poškozeného
vozidla.

Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 9. 2013, č. j. 4 To
481/2013 – 1780, byl k odvolání poškozeného R. S. napadený rozsudek podle § 258 odst. 1
písm. f), odst. 2 tr. řádu částečně zrušen ve výroku o náhradě škody ohledně tohoto
poškozeného a znovu bylo ve věci rozhodnuto tak, že obviněný L. G. je podle § 228 odst. 1 tr.
řádu povinen zaplatit poškozenému R. S. na náhradu škody částku 6.728 Kč.

Citovaným rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích byl v neprospěch
obviněného L. G. porušen zákon, a to v ustanoveních § 228 odst. 1 tr. řádu, § 258 odst. 1 písm.
f) tr. řádu a § 259 odst. 3 tr. řádu.

Podle § 228 odst. 1 tr. řádu platí, že odsuzuje-li soud obviněného pro trestný čin, kterým
způsobil jinému majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu nebo kterým se na úkor
poškozeného bezdůvodně obohatil, uloží mu v rozsudku, aby poškozenému nahradil
majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích nebo aby vydal bezdůvodné obohacení,
jestliže byl nárok včas uplatněn (§ 43 odst. 3 tr. řádu), nestanoví-li tento zákon jinak; nebrání-li
tomu zákonná překážka, soud uloží obviněnému vždy povinnost k náhradě škody nebo k vydání
bezdůvodného obohacení, jestliže je výše škody nebo rozsah bezdůvodného obohacení součástí
popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným, a škoda
v této výši nebyla dosud uhrazena nebo bezdůvodné obohacení nebylo dosud v tomto rozsahu
vydáno.

Podle § 258 odst. 1 písm. f) tr. řádu odvolací soud zruší napadený rozsudek také tehdy,
je-li rozhodnutí o uplatněném nároku poškozeného v přezkoumávané části rozsudku nesprávné.

Podle § 259 odst. 3 tr. řádu může odvolací soud rozhodnout sám ve věci rozsudkem, jen
je-li možno nové rozhodnutí učinit na podkladě skutkového stavu, který byl v napadeném
rozsudku správně zjištěn a popřípadě na základě důkazů provedených před odvolacím soudem
doplněn nebo změněn. Odvolací soud se může odchýlit od skutkového zjištění soudu prvního
stupně jen tehdy, jestliže v odvolacím řízení

a) provedl znovu některé pro skutkové zjištění podstatné důkazy provedené již v hlavním
líčení, nebo
b) provedl důkazy, které nebyly provedeny v hlavním líčení.
Jak bylo již výše uvedeno, byl obviněný L. G. výše citovaným rozsudkem uznán pod
bodem 34. výroku vinným vniknutím do motorového vozidla poškozeného R. S., kterému
odcizením věcí a peněz způsobil škodu ve výši nejméně 900 Kč a poškozením vozidla další
škodu ve výši nejméně 1.702 Kč. Tomu pak odpovídal i výrok o náhradě škody, když
obviněnému byla okresním soudem uložena povinnost zaplatit tomuto poškozenému na
náhradu škody celkovou částku 2.602 Kč.

Poškozený R. S. v přípravném řízení odhadl celkovou výši způsobené mu škody
částkou 8.350 Kč, z čehož měla škoda způsobená poškozením vozidla představovat částku
5.000 Kč a škoda způsobená odcizením věcí a peněz částku 3.350 Kč. Poškozený se také včas a
řádně připojil k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody v částce 8.350 Kč. V průběhu
řízení před soudem poškozený S. ještě předložil okresnímu soudu fakturu za opravu vozidla,
znějící na částku 5.827,75 Kč.

Okresní soud však jeho požadavek neakceptoval a na základě vyčíslení škody odborným
vyjádřením mu přiznal náhradu škody pouze v již zmíněné výši 2.602 Kč, tedy 900 Kč za
odcizené věci a peníze a 1.702 Kč za škodu na vozidle.

Krajský soud naproti tomu v odvolacím řízení požadavkům poškozeného vyhověl a
přiznal mu plnou náhradu škody, vycházeje přitom z výše již zmíněné faktury za opravu
vozidla.

Lze jistě přisvědčit názoru, že za dané důkazní situace měl okresní soud skutečně
vycházet při vyčíslení škody na vozidle z výše uvedené faktury, která dokládala výši nákladů
poškozeným reálně vynaložených na uvedení vozidla do původního stavu, aniž by bylo nutno
zohledňovat tzv. amortizaci (k tomu viz např. nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. II. ÚS

2221/07). Takto vyčíslená škoda měla však být uvedena především v popisu skutku ve výroku o
vině a teprve v návaznosti na výrok o vině by mohla být v této výši přiznána náhrada škody
poškozenému R. S..

Odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně ovšem podal pouze poškozený R. S; na
jeho podkladě však odvolací soud výrok o vině měnit nemohl (§ 246 odst. 1 písm. d) tr. řádu a
§ 247 odst. 1 tr. řádu).

Krajský soud by sice v zásadě mohl k odvolání poškozeného změnit výrok o náhradě
škody v neprospěch obviněného, nemohl však přitom překročit hranici danou právě popisem
skutku ve výroku o vině. Na tom nic nemění ani skutečnost, že ve výroku o vině (bod 34.) se
hovoří – pokud jde o poškození vozidla – o škodě ve výši nejméně 1.702 Kč. Výrok o vině tak
sice připouští i škodu vyšší, tu však v adhezním řízení přiznat nelze, nemá-li ve výroku o vině
jednoznačnou oporu. Pokud nedojde ke změně výroku o vině, je částka v něm uvedená určující
pro výrok o náhradě škody.

V tomto směru lze odkázat na usnesení Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 4 Tdo 876/2012,
podle kterého o nároku na náhradu škody, který uplatnila poškozená osoba v částce vyšší, než
jak to bylo uvedeno v popisu skutkového děje, nemůže být rozhodnuto postupem podle § 228
odst. 1 tr. řádu. V rozsahu, ve kterém takto uplatněný nárok na náhradu škody přesahuje částku
uvedenou ve výroku o vině, je třeba poškozenou osobu odkázat se zbytkem jejího nároku na
náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních (§ 229 odst. 2 tr. ř.).

Protože krajský soud k odvolání pouze poškozeného výrok o vině měnit nemohl,
nemohl nad rámec tohoto výroku měnit ani výrok o náhradě škody a za dané situace měl
odvolání poškozeného R.S. jako nedůvodné podle § 256 tr. řádu zamítnout.

Ze shora rozvedených důvodů tedy

navrhuji,
aby Nejvyšší soud České republiky
1. podle § 268 odst. 2 tr. řádu vyslovil, že rozsudkem Krajského soudu v Českých
Budějovicích ze dne 10. 9. 2013, č. j. 4 To 481/2013 – 1780, jako soudu odvolacího ve
věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 6 T 55/2013, byl

porušen zákon v neprospěch obviněného L. G., a to v ustanoveních § 228 odst. 1, § 258
odst. 1 písm. f) a § 259 odst. 3 tr. řádu;
2. podle § 269 odst. 2 tr. řádu napadené rozhodnutí zrušil, včetně dalších na ně obsahově
navazujících rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž zrušením došlo, pozbyla
podkladu;
3. dále postupoval podle § 271 odst. 1, 2 tr. řádu.

Nejvyšší soud rozhodl pod sp. zn.: 3 Tz 8/2014

