
  Policie Praha I 

Místní oddělení Vokovice 

Arabská 782/16 

Praha 6 

------------------------------------------- 

elektronickou zprávou  

 

k č.j. KRPA 325485/čj2019-001117 

 

V Praze dne 17.9.2019 

 

 

Oznamovatel:  Junák - český skaut, středisko Pplk. Vally Praha, z. s.   

  IČ: 40762556 

  se sídlem Kladenská 532/6, 160 00 Praha 6 – Vokovice 

 

Zastoupen:  Mgr. Matěj Zeithaml, zástupce vedoucího střediska 

   

  

  

 

 

Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu  

poškození cizí věci dle § 228 odst. 3 písm. d) nebo  

neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému 

prostoru dle § 208 odst.1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

- elektronický výpis ze spolkového rejstříku oznamovatele 

- nabývací titul – hospodářská smlouva 

- katastrální mapa 

 

 



I. 

Oznamovatel je právnická osoba, pobočný spolek Junáka, českého skauta, z.s. Předmětem 
činnosti Junáka je aktivní naplňování skautského poslání. Podpora všestranného rozvoje dětí 
a mládeže zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, výprav, táborů, setkání a her; vzdělávací, 
výchovné, kulturní, praktické, sportovní i další volnočasové aktivity; vydávání vzdělávacích, 
výchovných, metodických a dalších materiálů a publikací; pořádání kurzů a školení; činnost při 
ochraně přírody a krajiny; účast na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické 
angažovanosti; sociální aktivity a podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva; 
dobrovolnictví; prevenci před vznikem závislostí a dalších sociálně-patologických jevů; 
materiální a technickou podporu činnosti; provoz kluboven, základen, tábořišť i vzdělávacích 
center; podporu členů Junáka a péči o ně; činnost při správě organizace. 

 

Důkaz:  výpisem ze spolkového rejstříku oznamovatele 

 

II. 

Oznamovatel je vlastníkem klubovny, stavby bez čp/če postavené na pozemku parc.č. 2009/3, 

v k.ú. Dejvice (roh ulic Soborská a Nad Šárkou – v sousedství dětského hřiště a tenisových 

kurtů). (dále jen "Klubovna")  

Klubovna je dřevostavbou. Ke zdi přiléhá přístřešek – pergola – zakrývající prostor před 

vstupem do budovy vč. schodiště a rampy. 

Důkaz: hospodářskou smlouvu o nabytí klubovny 

  katastrální mapou 

  

Dne 15. září 2019 ve večerních hodinách, cca před 20. hodinou, došlo k požáru Klubovny. 

K požáru nedošlo během skautské činnosti, ani v průběhu činnosti kohokoli, kdo by měl 

oprávnění klubovnu nebo pozemek užívat. Lze shrnout, že v této době nebyla klubovna 

užívána nikým oprávněně. Poslední lidé s oprávněným přístupem opustili klubovnu ten den do 

19 hodin. Pozemek klubovny je oplocen, opatřen brankou a bránou, ovšem bez zámku. 

Podle předběžných závěrů vyšetřujících hasičů z místního šetření 15.9.2019 se podává 

(oznamovatel současně teprve žádá hasičský sbor o sdělení o příčině vzniku požáru), že požár 

klubovny vznikl zvenčí, ohnisko požáru bylo lokalizováno do prostoru přístupové rampy pod 

stříškou pergoly. Následně se požár rozšířil na zeď klubovny a do podstřeší. Příčina požáru 

není přesně známa, ale indicie vedou oznamovatele k závěru, že kdosi cizí (patrně 

bezdomovec) na dřevěné přístupové rampě rozdělal oheň, který se následně rozšířil na celý 

dům. K tomuto závěru vedou oznamovatele následující okolnosti: 

- z podaných dotazů na členy Junáka nevyplynula přítomnost kohokoli v době a místě 

vzniku požáru; 



- ze svědectví kolemjdoucích, kteří byli svědky zásahu Městské policie v blíže 

neurčené době od 3. do 13.9.2019, spočívajícího ve vyvádění bezdomovce 

z dětského domečku na bezprostředně sousedícím dětském hřišti, kde si 

rozdělával oheň; 

- z osobní zkušenosti členů střediska, kteří při letních večerních poradách v klubovně 

slyšeli bezdomovce z hřiště chrápat ze spaní; 

- ze znalosti kuřáckých návyků vlastních členů – valná většina členů nekouří, výjimky 

respektují letitá pravidla zákazu kouření v celém areálu klubovny, a to nejen 

z bezpečnostních, ale i výchovných důvodů; 

 

Důkaz: vytěžením úředního záznamu Městské policie a zasahujících příslušníků na 

hřišti v Soborské ulici 

 

III. 

Oznamovateli vznikla požárem budovy škoda ve výši 550.000,- Kč. Při stanovení výše 

škody se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem útoku, v době a v místě činu 

obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů 

na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení věci v předešlý stav. Obě kritéria 

stanovení výše škody vedou oznamovatele k vyčíslení na uvedenou částku. 

 

IV. 

Oznamovatel má za to, že uvedené skutečnosti mohou nasvědčovat tomu, že se 

neznámý pachatel dopustil spáchání trestného činu poškození cizí věci dle § 228 odst. 

3 písm. c) nebo neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému 

prostoru dle § 208 odst.1 č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

 

Oznamovatel se tímto pro případ obvinění konkrétní osoby pachatele připojuje 

k trestnímu stíhání s nárokem na náhradu škody ve výši 550.000,- Kč 

 

Oznamovatel nepodává toto trestní oznámení ve snaze někomu jinému uškodit přivoděním 

trestního stíhání. 

Oznamovatel tímto žádá, aby byl vyrozuměn o učiněných opatřeních podle ust. § 158 

odst. 2 zákona č. 141/1961, trestní řád, a to k rukám zástupce vedoucího střediska, Mgr. 

Matěje Zeithamla (do osobní datové schránky). 
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