
Policie Českó republiky
Krajské ředitelství policie Pardubického
kraje
obvodní oddělení Hlinsko
Ležak:ů1,351
539 01 Hlinsko

okresní státní zastupitelství Chrudim
Novoměstski!34
537 01 Chrudim

Věc: Trestní oznámení

Podávám tírnto trestní ozrámení na René Čechal4 Jana Palacha 1638, Ze\ené Předměstí, 530

02 Pardubice, a to pro podezření spáchaní trestného činu krádeŽe poó|e ustanovení $ 205

zálkona ě, 40l20ag' trestního zákoníku, v platném aněni (dtůe jen ,,trestní zákoník..) a

trestného ěinu poškozeni cizí věci podle $ 228 téhož zikona.

S kutečno st i. z niebž tre stní o znrímení vy chází, j sou nrís leduj ící :

1. Pan René Čechal, Jana Palacha 1638, Ze|ené Předměstí, 530 02 Pardubice, je v katastru

nemovitosti zapsán jako podílový spoluvlastník (vrozsahu % zce|ku) následujících
pozemků

- pozemku p.č. 318/5' druh pozernku ',lesní 
pozernek..n o výměře 128 m2,

. pozemku p.č,.34|l2,druh pozemku ,,lesní pozemeko., o výměře 1.351 m2,

. pozemku p.ě,345,druh pozemku ,,lesní pozemeko., o ýměře 9.697 mz,

vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem Pardubicky kraj,

katastrální pracoviště Chrudim, na listu vlastnictví 358 pro obec Vysočina, katastralní

iszemí Možděnice (7 87 87 6},

Důkazy: - vypis z katastr* nemovitostí

2. Podílovym spoluvlastníkem lesních pozemků označených v bodě 1 se pan René Čechal

stal ke dru |4,I2.2at6 na zÁk|adě kupní smlouvy v|oŽené do katastru nemovitostí

k3|.12.20|7. Tuto smlouvu uzavÍe| s předchozím v1astníkem Markem Prachařem, bytem

U Kapličky 276, 59214 Nové Veselí, kteqý nabyl vlastnické právo v kv9tnu 201,6 v rtímci

exekuěního řizení vedeného na majetek prvotního vlastníka' Marcely Koťýnkové, bytem

Polní 85, Raspenava464 aI,

Důkazy: . údaje katastru nemovitostí

3. Jako druhý podíloqý spoluvlastník lesních pozemků omačených v bodě l je v katastru

nemovitostí dosud 
^p**uzemŤe|á 

Marie Boháčová, naposledy bytem Rváčovská 623,

Hlinsko 539 01. Dědické Ťizení o pozůstalosti po Marii Boháčové, zahmující i lesní

pozemky omačené v bodě 1' je v současnosti projednávríno u okresního soudu

v Chrudimi pod sP. m.

Důkaz.v: . vypis z katastru nemovitostí

4, K Žádosti pana René Čechala, podané ještě před skončením vkladového řízeni, vystavil

odborný iósní hospodař Tornríš Frtihbauer dne 20.1 .2a17, tedy rovněž pÍed skočením

vkladového Íízsru, pro René Čechala souhlas s provedenim téŽby na pozemku p.č. 345



*/"/'u

v k.ú. Možděnice. odbomý lesní hospodríř v souhlasu uvedl, že proti provedení těŽby
nerná námitek s tím, že těžba musí být provedena způsobem, kdy nebude narušena
stabilita okolních porostů, poťosty nebudou poškozeny a nebude narulšena lesni dopravení
a odvodňovací síť.

Důkary: - souhlas odbomého lesního hospodďe Tomiáše Friihbauera ze dne2a.|.20|7
- qýslechem Tomríše Friihbauera
- qýslechem René Čechala

5. Renó Čechď následně drc 2?.|.2afi ozniímil Městskému uřadu Hlinsko jako orgiínu
státní správy lesů áměr provést těŽbu na pozomku p.č.345 v k.ú. Možděnice. Na toto
oznámení nebylo orgánern státní správy lesů ve lhůtě 30 dnů nijak reagoviáno. Proto René
Cechal v březnu 20|7 provedl těžbu lesních porostů, a to v podobě holé seče nejen
pozemku p.č. 345 v k.ú. MoŽděnice označeném v oznámení, nýbrž i na pozemku p.č.
34I/2 a pravděpodobně též na pozemku p.č. 318/5 vtémže k.ú. Vytěžené dřevo bylo
zpředmětných pozemků René,Čechalem odvezeno a pravděpodobně zpeněženo.
Vytěžené dřevo, popř. rytěžek z jeho prodeje, si René Čechď přisvojil v celém rozsahu
siím, ačkoliv mu z údajů katastru nemovitostí muselo být ňqmé, Že je pouze podílor,yrn
vlastníkem pozemků označených v bodě |, z rttcItž bylo dřevo vytěženo'

Důkaav: . sdělení Městskóho uřadu Hlinsko jako orgánu strítní sprály lesů
- ohledríním na místě
- výslechem René Čechala

6. V popsaných skutečnostech, konkrótně v přisvojení si veškerého dřeva vytěženého
na |esních pozemcích v podílovém spoluvlastnictvío jak byly označeny v bodě 1, Renó
Cechalem jako jedním z podílových spoluvlastníků, spatřuji jako pravděpodobná
dědička po zesnulé Marii Bobáčové naplnění skutkové podstaty trestného činu
krádeže podle ustanovení $ 205 trestniho zákoníku a trestného činu poškození cizí
věci podle ustanovení $ 22s téhoŽzákana, Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne
29.7.2aa3 sp. zn. 22 Cda 509l2a$ p|atí, že ,,těžha dřevní h*ty, provedenó na lesním
pozemku jeho vlastníkem v souladu s lesním hospodtúřským plónem, je poživúním
užitků z tohoÍo pozemku ve smyslu s 123 obč. ztúk, Nedohodnou.li se podíIoví
spoluvlastníci lesního pozemku jinalr,, nabývají dřevo, uytěžené z tohoto pozemku, byť i
jen jedním z nich, do svého podíIového spoluvlastnictví,,, Podle rozsudku Nejvyššího
soudu CR ze dne 25.4.2001 sp. zn. 5 Tz 63l200L pak p|atí, že ,,spoluvlasník se může
dopustit trestného činu fuádeže podle $, 247 tr' zók' ve vztahu k předmětu
spoluvlastnictví, jestliže se uftocni věci, kterú je v podílovém spoluvlastnictví (s 136
odst. 1 obč. zók.), fr*, ž, si ji přisvojí, pokud tak učiní v úmyslu nakládat s ni, jako by
ndležela jen jemu samatnému, a svévolně tím vyloučí osÍatní spolavlastníky z uýkonu
vlastnického prdva, tj. z možnosti věc ve spoluvlastnictví držet, užívaí, požívat jeji plody
a užitky a nakládaí s ni ($ 123 obč. zák,)* Posledně citovaný rozsudek byl sice vydán za
účinnosti předchozího trestního zákona {zi*ran ě. rua/I96Í sb.) a předchozího
občanského zakoníku $an964 Sb.). Nejvyšší soud Čn;e3 však označi|zapoužite|ný iza
účinnosti trestního zákoníku nového $a%0a9 Sb.). a to např. v usnesení ze dne
30.9.201l sp. zn, 6 Tdo 98812011. Že svévolně zmocnění se věci v podílovém
spoluvlastnicví ajejí přisvojeni pouze jedním ze spoluvlastníkri naplňuje skutkovou
podstatu trestného činu krádežs, potvrzuje i odborná literafura k tresfrrímu zákoníku,
napr. Šámal P. a kol., Trestní zikoník trI., KomentÁÍ, !. vydarrí, Praha: C. H. Beck,20Ia,
str. 178ó.1788): ,"I spoluvlastník se může dopustit trestného činu *ródeže podle s 217
tr, zók., jestliže se zmocni věci, kterd je v jeho spoluvlastnictví, v úmyslu naklódaÍ s ní
jako by náIežbla jen jemu samému,,(srov. přiměřeně rozhodnutí ě. 53/1956 Sb. rozh.. ír,).Pachatel si přisvojí cizí věc tíw že se jí ztttoeni, jestliže věc odejme z dispozice



vlastníka, opróvněného držitele nebo i fahtiekého dňilele, a jesÍIiže si tak 4jednó
možnost s věcí trvale nakkúďat podle své vitle sóm.oo

1. Z uvedených důvodů ž,ádárn,aby Policie České republiky popsanó skutečnosti prověřila a
případně rnhá$i|a další úkony vtrestrrím Íír*ní. Současně žádám, abych byla ve smyslu
ust. $ 158 odst. 2 trestního řádu vyrozuměna o učiněných opatřeních v telo věci.

Jana Šafránková
bytem

Přílohy: . vypis z katastru nemovitostí
. sdělení odborného lesního hospodiíře ze dne za.|.20I?
- e-mail Městského úfudu v Hlinsku z-e ďne 17.3.20t7


