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Vyrozumění o způsobu vyřízení podání dle § 16a zákona č. 283/1993 Sb.,  
o státním zastupitelství 

Zdejší státní zastupitelství dne 24. 3. 2021 obdrželo Vaše podání označené jako 
„Podnět k návrhu na vyslovení soudní rehabilitace podle § 33 odst. 2 zákona  
č. 119/1990 Sb. (František Faktor, nar. 15. 11. 1951, zemř. 30. 10. 1984)“, jehož 
obsahem bylo vyjádření důvodů, pro které by mělo státní zastupitelství podat výše 
uvedený návrh.  

Podání bylo vyhodnoceno v souladu s § 16a odst. 1 zákona o státním zastupitelství  
a na základě v něm popsaným skutečností jsem došla k následujícím závěrům: 

Osud pana Františka Faktora, který byl dne 30. 10. 1984 zastřelen po překonání 
hranice příslušníky pohraniční roty, by bylo možné zařadit do případů popsaných  
v § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, jelikož se v souladu 
s judikaturou soudů (srov. např. rozhodnutí 9 Rt 49/92) jedná o situaci, kdy byla 
osoba nezákonně zbavena osobní svobody v souvislosti s trestným činem, který je 
uveden v taxativním výčtu § 2 odst. 1 písm. d) výše uvedeného zákona, a ve věci 
nebylo zahájeno trestní stíhání.  

Neshledala jsem nicméně, že by existoval důvod pro podání návrhu na vyslovení 
soudní rehabilitace, a to z níže uvedených důvodů: 

Smyslem předmětné právní úpravy je především odčinit křivdy, které byly konkrétním 
osobám v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 způsobeny, mimo jiné  
i nezákonným zbavením osobní svobody, a poskytnout těmto osobám morální 
zadostiučinění a v návaznosti na to i případně přiměřenou hmotnou náhradu utrpěné 
škody. Umožňuje také zabezpečit morální i hmotnou satisfakci osob, které se staly 
obětí trestněprávní represe ze strany státních orgánů, aniž by proti nim bylo vůbec 
zahájeno trestní stíhání. Nárok ve smyslu § 33 odst. 2 zákona o soudní rehabilitaci je 
posuzován na návrh dotčené osoby ve zvláštním řízení obdobném řízení 
přezkumnému, v němž soud vysloví, zda je osoba účastna na soudní rehabilitaci. 
Toto rozhodnutí následně může být předpokladem pro uplatnění odškodnění podle 
oddílu šestého zákona o soudní rehabilitaci (srov. nález ÚS ČR sp. zn. III. ÚS 
2887/14).  
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K problematice soudní rehabilitace Ústavní soud ve své dřívější judikatuře 
konstatoval, že v rehabilitačních věcech je nutné brát v úvahu smysl a účel 
rehabilitačních zákonů a motiv, který vedl zákonodárce k jejich vydání, zřetelně 
vyjádřený v jejich preambuli a v úvodních ustanoveních. S ohledem na to je 
zapotřebí rehabilitační předpisy interpretovat extenzivně ve prospěch postižených 
osob, přičemž na rozdíl od majetkových restitucí nevede takový výklad  
k nepřípustným zásahům do práv jiných osob (srov. nález ze dne 12. března 2001 
sp. zn. II. ÚS 187/2000). 

V případě pana Františka Faktora byli příslušníci pohraniční stráže rozsudkem 
Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka Tábor dne 27. 10. 1994 uznáni 
vinnými z trestného činu ublížení na zdraví dle § 222 odst. 1 tr. zákona spáchaným 
ve spolupachatelství dle § 9 odst. 2 tr. zákona, a oba byli odsouzeni 
k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Toto odsouzení se za současné situace 
jeví jako dostatečné pro nápravu nezákonného postupu u Františka Faktora  
a poskytnutí morálního zadostiučinění, a to zejména s ohledem na to, že v dnešní 
době dle Vašeho návrhu neexistují žádné osoby, které by byly oprávněny podat 
návrh, a tudíž tak lze logicky odvodit, že neexistují ani osoby, které by mohly žádat  
o odškodnění. Případné vyslovení účasti Františka Faktora na soudní rehabilitaci dle 
§ 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, by tak bylo rozhodnutím 
čistě formalistickým, které by nemohlo podat veřejnosti vyšší satisfakci než 
odsouzení osob, které se v minulosti přímo podílely na jeho smrti. 

S ohledem na výše uvedené tak byl shledán Váš podnět nedůvodným a podání bylo 
založeno v souladu s § 16a odst. 4 zákona o státním zastupitelství, jelikož z jeho 
obsahu nevyplývá příslušnost státního zastupitelství. V případě, že nejste se 
způsobem vyřízení Vašeho podání spokojen, můžete požádat o přezkoumání 
vyřízení podání nejblíže vyšší státní zastupitelství (Krajské státní zastupitelství 
v Českých Budějovicích), jehož rozhodnutí v téže věci je konečné (srov. § 16a odst. 
7 cit. zákona).  

 JUDr. Yvetta Švecová v. r. 
okresní státní zástupkyně 

 
 
 

Za správnost vyhotovení: 
Jana Hunalová 
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