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Věc: Milan Hlobílek, nar. 29.12.1932 - odškodnění                       
 
Vážený pane doktore,  
 

Ministerstvo spravedlnosti projednalo žádost podanou dne 27.2.2017, kterou se 
v zastoupení pana Milana Hlobílka domáháte náhrady škody podle zákona č.119/1990 Sb., o 
soudní rehabilitaci.  

 
Vašemu klientovi přiznáváme částku 200,-Kč.  
 
Tato částka bude zaslána poštovní poukázkou na adresu žadatele 
 
Ve svém podání požadujete paušální náhradu ušlého výdělku, nákladů vazby a 

nákladů trestního řízení dle ust. § 23 odst. zákona č. 119/1990 Sb.  
 
Z obsahu žádosti a přiložených listin jsme zjistili následující.  
 
Usnesením Okresního soudu Hodonín ze dne 21. 10. 2016 č.j. 15 Nt 1350/2016-27 

bylo prohlášeno, že žadatel je účasten soudní rehabilitace, neboť byl nezákonně omezen na 
osobní svobodě a nezákonně zbaven majetku tím, že byl dne 21. 4. 1951 nuceně vystěhován 
ze svého domova v Mistříně č. 1. 

 
Důsledky tohoto omezení osobní svobody nuceným vystěhováním pak trvaly až do 

1. 11. 1952, kdy byl žadatel zařazen do pomocného technického praporu.  
 

Žádosti stran náhrady ušlého výdělku a nákladů vazby nelze v daném případě 
vyhovět, neboť zákon č 119/1990 Sb., na který se žadatel odkazuje, umožňuje odškodnění 
v penězích za ztrátu na výdělku toliko osobám nezákonně trestně stíhaným a zbaveným 
osobní svobody vazbou či výkonem trestu odnětí svobody. Jak vyplývá z výše uvedeného, 
žadatel, nebyl zbaven osobní svobody, nebyl ve výkonu vazby ani ve výkonu trestu. Nadto 
pak nelze přehlédnout, že omezení, které žadatel musel nezákonně strpět, nemuselo ze své 
definice vést ke ztrátě na výdělku, kterou má ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 
119/1990 Sb. reparovat. 



 

 

 
Musíme tedy konstatovat, že platné znění zákona č. 119/1990 Sb. nezakládá nárok 

na paušální náhradu ušlého výdělku osobám v situaci žadatele, tedy těch, u nichž je sice 
vyslovena účast na soudní rehabilitaci, ale nedošlo k zásahu do práva na osobní svobodu 
výkonem vazby či trestu, s nímž je pojmově, jak zákon předpokládá, spojen vznik práva na 
náhradu ztráty na výdělku.  Platnou právní úpravu pak musíme bohužel vyložit tak, že 
kompenzací nepochybně způsobené újmy zde zůstává samotné rozhodnutí o účasti na 
rehabilitaci, jež má účinky morální. 

 
 Poněkud odlišná situace je v případě náhrady nákladů „trestního“ řízení; zde jsme 

vycházeli z obdobného případu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp.zn. kde byla 
tato částka pravomocně přiznána. 

 
Tímto pokládejte projednání Vaší žádosti za ukončené. Pro případ, že nebudete 

s přiznaným odškodněním srozuměni, máte možnost domáhat se svého nároku cestou soudní.  
 

 
               S pozdravem  
 
Ředitel odboru odškodňování 
Mgr. Jakub Severa  
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