
 

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR 
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 
Odbor odškodňování 
   DS 

JUDr. Lubomír Müller 
advokát sídlem v Praze 5 

VÁŠ DOPIS č.j.:  
ZE DNE:  
NAŠE č.j.: MSP-17/2020-ODSK-RO/6 
  
VYŘIZUJE: Mgr. Marta Ublová 
TEL.: +420 221997966 
FAX: +420 221997967 
E-MAIL: odsk@msp.justice.cz 

 
Praha 26.01.2021 
Počet listů: 1 
Přílohy: 0 

Věc: Astrid Schmidt, nar. 16. 10. 1971 - odškodnění                       
 
Vážený pane doktore,  
 

Ministerstvo spravedlnosti projednalo žádost podanou dne 25.5.2020, kterou se 
v zastoupení paní Astrid Schmidt domáháte náhrady škody podle zákona č.119/1990 Sb., o 
soudní rehabilitaci, a přiznává Vaší klientce částku celkem    

 
33.740,-Kč.  

 
Plnění zasíláme na Váš účet.  
 
Z Vámi předložených listin jsme zjistili a ověřili následující skutečnosti.  
 
Usnesením Okresního soudu Cheb ze dne 25. 5. 2020 sp. zn. 0 Nt 1702/2020 byla 

podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., v platném znění, vyslovena účast žadatelky a její 
rodiny na soudní rehabilitaci ve vztahu k nezákonnému omezení osobní svobody od 6. do 7. 8 
1977. V případě otce Gerharda Schmidta šlo jen o 6. 8. 1977, neboť byl téhož dne zastřelen 
pohraničníky. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.6.2020. 

 
Osoby rehabilitované: 
• Astrid Schmidt, nar. 16.10.1971 – žadatelka 
• Gerhard Werner Schmidt, nar. 5.2.1939, zemř. 6.8.1977 – otec 
• Brigitte Charlotte Schmidt, nar. 1.6.1947, zemř. 4.9.1998 – matka 
• Thomas Schmidt, nar. 17.9.1966 – bratr 
• Ingolf Schmidt, nar. 26.8.1970 - bratr  
 
Pro posouzení žádosti z hlediska právního režimu je podstatné, že byla vyslovena 

účast žadatelky a jejích rodinných příslušníků na soudní rehabilitaci dle § 33 odst. 2 zákona č. 
119/1990 Sb., lze proto pro účely odškodnění užít ust. § 23 odst. 1 zákona č. 119/1990 Sb.  

 
V případě odškodnění za usmrcení otce žadatelky lze postupovat dle § 27 zákona č. 

119/1990 Sb., neboť poškozený byl soudem rehabilitován výslovně v souvislosti s omezením 
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jeho svobody dne 6.8.1977, kdy také došlo k úmrtí poškozeného rukou příslušníka pohraniční 
stráže ČSSR.  

 
Bylo ověřeno, že žádost byla podána včas k tomu oprávněnou osobou na podkladě 

pravomocného soudního rozhodnutí.  
 

Přiznaná částka zahrnuje: 
odškodnění za rehabilitaci žadatelky: 
- paušální náhrada ušlého výdělku 167,-Kč  
- paušální náhrada nákladů vazby 40,-Kč  
- paušální náhrada nákladů trestního řízení ve výši 200,-Kč 
Celkem 407,-Kč. 
 
odškodnění za usmrcení žadatelčina otce: 
- paušální náhrada za usmrcení otce žadatelky 100.000,-Kč – z této částky náleží 
žadatelce 1/3 odpovídající jejímu dědickému podílu, tj 33.333Kč. 
 

Ve zbylé části týkající se náhrady za omezení otcovy a matčiny svobody nemohlo být 
nároku vyhověno, neboť žadatelkou nebylo předloženo dědické rozhodnutí k prokázání 
oprávněnosti žádat odškodnění z titulu rehabilitace jejích rodičů. Po doložení dědického 
rozhodnutí bude možné stanovisko přehodnotit. Rovněž nemohlo být vyhověno požadavku na 
valorizaci pro absenci opory v právních předpisech. 
 

Celkové odškodnění tedy představuje částku 33.740,-Kč. 
 

Tímto pokládejte projednání Vaší žádosti za ukončené. Pro případ, že nebudete 
s výsledkem předběžného projednání srozuměni, odkazujeme na možnost uplatnění nároku 
cestou občanskoprávní žaloby.  
 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
Ředitel odboru odškodňování 
Mgr. Jakub Severa  
 
 


	Věc: Astrid Schmidt, nar. 16. 10. 1971 - odškodnění
	Vážený pane doktore,

		jsevera@msp.justice.cz
	2021-01-26T12:06:45+0100
	Ministerstvo spravedlnosti ČR
	Mgr. Jakub Severa
	Elektronický podpis




