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ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Senát Okresního soudu Plzeň-sever složený z předsedkyně JUDr. Ivety Zítkové a
přísedících Evy Podolové a Miriam Králové rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne
22.10.2019 v Plzni, t a k t o :
Podle § 314r odst. 4 tr. řádu s e s c h v a l u j e dohoda o vině a trestu, která byla
sjednána v sídle Okresního státního zastupitelství Plzeň-sever, E. Beneše 1 v Plzni, dne
25.09.2019 mezi státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství Plzeň-sever JUDr. Janou
Cimickou a obviněným O
P
, nar.
, zastoupeným obhájcem Mgr.
Petrem Jurákem, advokátem se sídlem Praha, Konviktská 12, pověřeným k zastupování na
základě plné moci udělené JUDr. Petrem Jurákem, advokátem se sídlem Praha, Konviktská 12, a
za přítomnosti zástupce poškozené společnosti ČEPRO, a.s., IČ: 601 93 531, se sídlem Praha,
Dělnická 213/12, Mgr. Milana Kučery, advokáta se sídlem Praha, Hvězdova 1716/2b,
pověřeného k zastupování JUDr. Jaromírem Císařem na základě substituční plné moci ze dne
23.09.2019, a zároveň se rozhoduje tak, že

Obviněný

O

P

nar.
, nezjištěného zaměstnání, trvale bytem
,
, adresa
pro doručování: byt číslo 1, státní příslušník Lotyšské republiky, na území České republiky
v současné době od 18.15 hodin dne 14.05.2019 ve výkonu vazby ve Vazební věznici Plzeň,
Klatovská třída 202, 306 35 Plzeň,

je vinen
že
v době od cca 17.00 hodin do 18.15 hodin dne 14.05.2019 v obci Kralovice, okres Plzeň-sever,
odcizil spolu s dalšími doposud neustanovenými osobami, nejméně však s podezřelou osobou na
útěku A
P
, nar.
, státním příslušníkem Lotyšské republiky,
případně po dohodě s ním, jakož i dalšími doposud neustanovenými osobami, příp. též
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s podezřelým I
N
, nar. 1
, státním příslušníkem Ruské federace, za
využití vysílaček a dalekohledu, s úmyslem se obohatit, v areálu společnosti Zemědělské
zásobování Plzeň a.s., v Žatecké ulici č. 359, celkem 23.000 litrů motorové nafty v hodnotě
739.910 Kč tak, že užil přípojku s nelegální navrtávkou napojenou na produktovodní síť
poškozené společnosti ČEPRO, a.s., IČ: 601 93 531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice,
170 00 Praha 7, které tak byla způsobena škoda v uvedené výši, vedoucí do gumového vaku o
objemu cca 30.000 litrů, opatřeného technologií k řízení průtoku, umístěnou v zeleném lodním
kovovém kontejneru o rozměru 12,2 x 2,45 x 2,9 metru, v němž byla ke gumovému vaku
připojena hadice vedoucí přes čerpadlo, kterým byla motorová nafta postupně čerpána do celkem
28 ks IBC kontejnerů o objemu 1.000 litrů, z nichž bylo již 23 ks motorovou naftou
naplněno, naložených v zaplachtovaném návěsu zn. Schmitz, RZ:
, MPZ: PL, který byl
připojen k nákladnímu vozidlu zn. Daf, RZ:
, MPZ: PL, s nímž na místo podle
instrukcí neznámých osob přijel a přistavil vedle kovového kontejneru, avšak již nestačil odjet,
neboť byl při útěku mj. na místě zajištěn policejními orgány,

tedy
přisvojil si cizí věc tím, že se jí zmocnil, spáchal takový čin jako člen organizované skupiny a
způsobil takovým činem značnou škodu,

čímž spáchal
zločin krádeže podle § 205 odst. 1, odst. 4 písm. a), písm. c) trestního zákoníku a

odsuzuje se
Podle § 205 odst. 4 trestního zákoníku za použití § 80 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku
k trestu v y h o š t ě n í z území České republiky na dobu sedmi (7) let.
Podle § 228 odst. 1 trestního řádu je obviněný povinen nahradit poškozenému,
společnosti ČEPRO, a.s., IČ: 601 93 531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00
Praha 7, škodu způsobenou trestným činem v částce 262.200,35 Kč.

Odůvodnění
Podle § 129 odst. 2 tr. řádu je vyhotoven zjednodušený rozsudek, který neobsahuje
odůvodnění, neboť se státní zástupkyně a oba obviněni ihned po vyhlášení rozsudku vzdali
práva odvolání a prohlásili, že netrvají na vyhotovení odůvodnění, a oba obvinění zároveň
prohlásil, že si nepřeje, aby v jeho prospěch podaly odvolání jiné oprávněné osoby.
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Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může obviněný a státní zástupce podat odvolání do 8 dnů od
doručení
opisu
písemného
vyhotovení
ke
Krajskému
soudu
v
Plzni
prostřednictvím Okresního soudu Plzeň-sever.
Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, lze podat odvolání pouze
v případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní
zástupce soudu navrhl.
V Plzni dne 22.10.2019
JUDr. Iveta ZÍTKOVÁ, v.r.
samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje L

G

