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ČEsKÁ PěPIIBLIKA
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JUDr. Ivan A
nar 25'07'l96t v Baí€šové' týal. b'a€m
přccho<lněl]!ězdonice ]4, choc.Edy,

rchibald Vávra,
Rod@gkÁ 3l56n0' ]43 00 lraha 4 . Moďey'

t

t e d y: ke škÓdě ciŽtho náj€tku seb€ obohalí tin' že u'edi něioho Ý Óm'I a zpúsbil tak

ná cizln naj€tku štodu njkolt mloÚ,

ROZSUDEK

JMENTM REPUBLIKY

sanosotde obvodn]Lo soÚdu pro PÍúu
konďéDv Pf@ dhe 05.04'20] l

je vin.n' žo

.lne ] '7.2oo2 v P@e 2, Bč]clmdsló 86 n' pobo&. Úřadu Pni.! il'n, Púny portal žddo9 o
zDrostiedkovÁot eěýmóiÍ a piizDé!í bmotÁé[o abezpcč.d, ve kl€!é ÝědonĚ uvdl
n.pBvdivou infoll@l, že od l'?'20o1 do 30'6.2002 !!M&2] jsto-koMuliaď ! ÁnglG
@;rickéň ldubu 'Č€ské lcpubliky, oběÚstén sdlužeíl se ídlm vP@' .oŽ .loložil
i}tešnýb potwlnln o @ěsrnání *r€.é si r"s:býr a y nánŽ uvedl prúočmý či,tý něsičd
yýdělet ].30'6'2002 Ýé vrši 2l']I2'.Kč, a ú základě tóto ádostj mu lylo Íoňodlutíú
Úl'{tu Pn{m n|.fu Pn!y, Pobočlc Praia 2, čj' ABc.7345/2oa2 02.02 rc ťÁ. a'7.20a2

!řiaáíÓ a }fllacÚo a o6dóbí od r'7.2oo2 do 3] ]2'200? hmot'é abezP.ěcóí
v nézméstfuósti v c.lkové !ýši 56.325,.Kč 'kjcjl škodě.

'. I rnl 0!t ó ]|
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ke škMě .izJho maielku set'e oboh&lil tln. že uledl nékoho v onyl á zPÚsobil tlk
na cizim m.je*u škodu niko]i úalou'

dŤutil sejed!á!Í pro s!o]ečn$l lebczpcě.ného. kl9!é bczproEtledíě sBěioÝďo
k dolonánl ť.estného činu tÍm' ž€ ko škodě oiziho mjélku 99be obob'í ťm, ž€
Uvedd .ěkoho v onyl a z!ůsob] t.} na oizin bájetku štodu ni}olj ňalou' jehož s
dopustil v Úíysl u tlestoý čln spóchét' evšak k do]ro!á!i tresmého činu nedošlo

tedyj

dne ll'8 '2005 v Plýe a' 
'l 

do.[ |or @ pobo'ke LiJd 
' 

pmlo \|1' Pra], podáJ 
'ádo{ 

Óp0dm1 ' m/mĚ.bms.i. T \|.ť ledohť Lved] deDŘ\d vou idolfoB.i' ;;d !'o 2ooj do. pEoh'n poÚ'éru ia(o |ai.m!( \ An!|o.amnc.em Uubu cesk'é
fprb]|}). obČM:tén 'JrÚen 

.e .|qleb vPlM' toi Jo|ozi] f"JeŠnn Po1@.Djb o&é!Eárí' }teit !i "fi wfu vil v b.Ď2 ur"dl pílméňy. ist! mi"i.' a Ýyoě|ri k l o' l'20o5
vc vij.2104ó''K( dbche /"L' Mmru v 1e/Úelřfnlti oo l.'!'2oo{ n& obdobl
Djsl.dujiclch š.sÍi nésíců Ý cett.vé Úši 58 7l],-Ké ke škodé Úladu Dnice h]-n' PdrY.
pobocla Proí4 '2' Ý'l' Á V]TlP.ť'i 

'!.dfoét!é 
čfuÚ] n"d"š]o 

' 
dŮ.".lu zjiýsí n."oh'loý

tedyr

čímž spácbal
! bodě 1] ltcsmý čin PodrcdÚ podle Š 250 odst' 1,2 í!. zdold'
!t^dě 2) nIht''nr.dfodupod'ťíl<0Ódq Ir ako0a

\ h. Lě ]) pÓku(!a'ne\očinuPÓd\odu pďle E 8 od5t l }' ! 250od'I IJb zalooa



s odsuzqje se
Podlcs4óodsl, ] lr' ajk se Upoušli od poťesráli obž4ovanÓho

odůvodněbi:

nntl.í.xl+r$**ffi *"=mt**ry.**.
.ob2.|o\Mi lc +d \)DNéd: r|ne dozd| poDsful DD?:.llUadL mp'\d|.. p"* 

" ..á;; ;J !.'Í.;'*.t;'''."-j.i.iť*;#fucz!.Čcni. ncŽ na jaké mPl nlFL skonreD ;!acÓv

*i'l'.:il'ipti'#i'#i:'l''Ť'il::' jir:ďjť#;.ffi 
":frs'l i'ii!"|iii1'':':"l';"Ťi.]i? jí,it 

"I[]'i:'':'í;l,'.".":;r]i. 
j

[":. .:. ,f'si"]ij;"lrl i#[]ilT 
" vfi, ,X_"; 

"';:"1"#:.:;.il:';'.l";::":Ř:H"Jéittiii]ťll:xx:i*,alii
:..Ť:'..1iÍ]"lT, L#-lťiÍl;.ůiLi1.J"^'d.- *.r'.**'" 

^oi.'
:*:-llx;Íi:li:l'x*..-ij:*'i:ilffiTJ"ff 

gi,l":'']';ffi :$J#ť

''.l:Í:,-l' H:."l:T' i,l*T.ll""i:tJT}"fi "-i*:.lfr :Ť' J:"^!"YJfr ;uvedlL zc n{rom vnfuě{fiMÓíi E zs]dad! zálJýi oD2|n!ďébÓ byla \m.fu
zpos€'h''h l /m+.hB4k|ú a h)|o 7||AlAno' 

'e 
t fur]o.hoc('n 

"l"o" otá"i-i
zm.9mrn n€b'l. obž.loýeénu nó.ok Devbik] rc zá]ona o ,áEs1neosli. fuboť DÓkud býIvaa|n41ecLén Domé( ď.J'' D^b@] ěi dgpobud tMU. n&"t n.'el'a oia]ovóp'o. nztodnuÚ o u]1ren] .LL) p.da] Ópo7dcoé od\o|ď rcZfuM p'o'' 

'o'r'oanuu 
o

népolo]sí obnory dosud Minisl..stvo p]ice a sociÁlnich věcl mzTEc;valo' Úl'd prÁccb].Í Ih!!' 
' 

pÓbÓčk! PIdB 2 tál( přifuupi ! 6xo(ucj m dísth s:'sis'.rc, 
'o,p' 

lc" &r5
6'954,.Kč' l(teÉ obálovÚý B náfuadě škody j1Ž v &Řnu rcku :ooz ul."aal Á'izoua t*!
Ú1\:e'í dŤÓdy o 5!lál.\o%o kdlcnd]áň ha zbylo! čásrla' kbrou úlad zřejně uzálie á počkó
na j.jl s'lnění s pilpadíou *ekuci'

s!edL:'né /UJa \eDeč1ov. L!edl& 2. m p,.|oa le| )oor'looL doš|o U Óbza]ofu.ho
l .^h.;ně lnu|éhn byd|ls+.a ptolo ph4o hl ŽfuoJ pobď( o n'á]r) 4 ' K dý poad'] | o doua'l)

uťlutrč Ó plá.i a by|o Žř.jDé, žé jé,j.dnÁoPodvod!éje&íni Pbto aÝedii suávni řIzc; Ó
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\fa'4'l'..ťndťÚ.í'keEbJ|o':k.'e.asÚv.no'neho''b.'o\'n)':|J|7r'a\Lo|on'2e
nN'UUpIldÓ /, ěínjnj'

Dďn dú]!2ile U|olnoíi picJmč(oeho skuúotcbostavu lv |ji Dnilh d'](ťí.L xz"a"'t^. .p,*"Ji"*, ',".eho ''úleď) iou za'hj.eny E2
lAn8|o.aníickébo rlu"" . ť.'k. 1:,"j'', obD]o\ďy ooa}o\Me

l 7.2oo. a'| ]2oo|' pode;)e}Ťl M.'J]a;|; ":;";:'iň|i"i.iffi;*ě.báU ob'lofue$! ; ápoť o'} ris ord) neqsu'o'J an J.]l.b d [lúťi nš!ěděl a podp$yno!|cb nejsou i€ho

' Usesdín zd.jšílo soodu z€ dn. 31.lo.2oo7 bylÓ 1.estDj 9tibání obždovúélropodminěbě astaÝqo. stanovňa Žhšébni doba ltrýlnl 2 r" 
" 

pri'''cr-J **'r.:poťnií\l l fo.unoíj ulú"di \ dobi z}E.bď .eosou.no, ;r"au. u. u. m' p;i'
U.0.*rÍ fubr'lo pl;!a ďei df.2312)00.' .e 7p.^ý P b]' T PrMy soJd 4'ý .;ooalo@) cÍo\aou pofu1o,i Úe(Ďlnil l lffqim € dJ. 2r'' ''2olo ro.noď o!6ý.děénl sd obáloEého re ÁašobtÍ době a pobáčování v prcjédúvili jeho věci.
U9n9s.ú na}ýo pÍávní Eo.i dne 3 l ' l.2o l l.

z oaiňeli r,]P hl. n' Pnhy poločka Pňla 2 soud 
'iíil. 

ž€óalo Jnl doplJ''Ipo.eda dlÚ rcl .3qitJ pó{Lo*Deh| ?e drr '-''.''n.o \e vy.il',6 6' l'.

súo$ú€ oblod!ího soudu vzlrlgd@ ke všen yýše u!ed@'m skutedlostm dosÉl
k áÝě'( že Ý!řcdmčtném skul*u, lro heý j. ÓbáloÝeý ruDI' Ivan Arcbibald váqa
slíhin' lz€ dúýodně sp{řomr v bodi l) 1Ťesbý óin podvodu pod]c $ 250 odst' ] a 2 t' zjlr' ,
! bÓdě 2) tlostný ěin lodvodu po'll. $ 250 od51' l t 

'l'' 
a v bodě 3 poln$ íEstného činu

podlodu lodle $ 3 odst' I I. $ 250 od!t' l'2 h' zikona . 140/1961 sb' úójmélo do
]1 I2.2oÚ9' mboťje to ve smysIu $2odst' ! 1r' zÁkďí]Q č' 40]2009 sb' pto obáloveelo
piiajvěFi. shmnáldělj důtaz'' Fjich2 kvalit. a možslvi unoŽňujÍ soudu učioit spr !á a
4)loí slat*ovó zjišřď loliž svčdč' o bD. Že obž!]olaý k6 škodě oajg&u Jtii$. Mp'
@jďru wťavovÚéIo Milislestvem práca a socjálícn vě.Í pr Úřád púoe hlÍ' I,ra!ý
djslokoÝÚého u pobóĎku !ÉlB 2' sebc ob.bďii dn' ž. !v.dl ÍLád v oDyl á zpĎsbjl rlk na
Mjé&u stítu Šlodu litolj nalou' škodu nj*oli ncpér'nou 

' 
pokuil sc o zpú$b.ú E ciz1fu

najetk! štody nikoli úalé aů k doko!áí h€sbébo čilu nedoš]o' vje.tná'i obžaloÝMého byl
shledáí,inyn liiný ve myslu Š a !ísm' q) l!' zákona a soud nesh|e{]ol ž]Á!bé okolnosti 

' 
prc

tteé by obžaloÝaý neby! lreslně odpoÝědný. ..

Na 1lcalný čin lodvodu podle $ 250 odsl' 2 tI' zÁk ( né.jpí'nčji trestnl s}ul.k ) st!troví
zá*on 1rcý od!Ětj $obody od 6 ňčslcjl do dj let' obálovmý doŇd vedl řád!ý žilo! n€byl
soud!ě tEíá4 fui pÓstihová! pro ávazné !řesfupLa a prlo lzé ollánčnr oÓetával že i
ladálc póvene iódný 

'6' 
a žé rr.Š!ý čin' pb !ějŽ !)'I stifián, j. jen ořdjněIýb rybočmiD

zlakového ávota. s!Ácbádm teýného ěinu litoval. úEcnlm zPúsobené štody $ojeril
účinnoÚ síalu Ó ná!ĚÝč á kjclro nápŘ!č i k @hramě lpolečnosi !Óslači smobé
proj€dnání věci lied ýudem' RoY!ěž okolnosri los@ÝMóho přIpadu De\)ád!jl' aby bylo
nadále DokmčovánÓ v tr.š n stíhÓi obžs]óleého' l(|cď projovi] ]itoí nad sl'b j.d!á.ín.
loškozenýE € omluvil a svým losjojh s. přiěini] o !dslr'eě.] škodlirýh úsledlů



! l-..+.,.']il éó |É,-jl-é]| .iÓ \.'-c'

;i}Jr,:i"]l;:.],']ří';;}** Ari ten hjját nevybočuic \Vou z'''".J;' ;:;
z Úš. uvcdených důvodú Šoud uPuslil Ód pofJésúÍ obŽaloyeého.

Po u.én I: Poti rozsudku |Z. pÓdál odvÓuD dÓ Í /
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