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Věc: Holger Frenzel, nar. 24.2.1969 - odškodnění                       
 
Vážený pane doktore,  
 

Ministerstvo spravedlnosti projednalo žádost podanou dne 23.9.2020, kterou se 
v zastoupení pana Holgera Frenzela domáháte náhrady škody podle zákona č.119/1990 Sb., o 
soudní rehabilitaci, a přiznává Vašemu klientovi částku celkem    

 
717,-Kč.  

 
Plnění zasíláme na Váš účet.  
 
Z Vámi předložených listin jsme zjistili a ověřili následující skutečnosti.  
 
Žadatel byl a stále je občanem Spolkové republiky Německo (SRN). Dne 24. 10. 1988 

se spolu s Petrem Härpferem, nar. 11. 9. 1970, pokusili pomoci Krystině Hauck, nar. 14. 9. 
1970, tehdy občance bývalé Německé demokratické republiky (NDR), aby se také mohla 
dostat do SRN. Proto ji žadatel ukryl za zadním sedadlem svého automobilu zn. Opel Manta, 
SPZ: HN – A 5708. Všichni tři však byli na hranicích zatčeni. Žadatel byl v Československu 
zadržován až do 28. 10. 1988, kdy byl předán bezpečnostním orgánům SRN. 

 
Následně byl usnesením Okresního soudu Cheb ze dne 2. 2. 1989 sp. zn. 1 Nt 1613/88 

zabrán žadatelův shora uvedený osobní vůz s tím, že jeho vlastníkem se stává Československý 
stát. Dle odůvodnění byl žadatel trestně stíhán pro spolupachatelství k pomoci k trestnému 
činu opuštění republiky podle § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 písm. c), § 109 odst. 1 trestního zákona 
č. 140/1961 Sb., v tehdy platném znění.  

 
Usnesením Okresního soudu Cheb ze dne 4. 9. 2020 č. j. 2 Nt 25002/2019-76 byla 

podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., v platném znění, vyslovena žadatelova účast na 
soudní rehabilitaci ve vztahu k nezákonnému omezení osobní svobody od 24. 10. 1988 do 28. 
10. 1988 a ve vztahu k zabrání jeho shora uvedeného automobilu. Rozhodnutí nabylo právní 
moci dne 4.9.2020. 

 
Přiznaná částka zahrnuje: 
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- paušální náhradu ušlého výdělku 417,-Kč (dle správného výpočtu v žádosti) 
- paušální náhradu nákladů vazby 100,-Kč (dle správného výpočtu v žádosti) 
- paušální náhradu nákladů trestního řízení ve výši 200,-Kč 

 
Pro posouzení žádosti z hlediska právního režimu je podstatné, že byla vyslovena 

účast žadatele 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. 

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

pravomocného soudního rozhodnutí.  
 

Nemohlo být vyhověno požadavku na valorizaci pro absenci opory v právních 
předpisech. Dále nebylo vyhověno nároku na náhradu za hmotnou i nehmotnou újmu 
660.000,-Kč. Tento požadavek zůstal bez bližší konkretizace; pokud se má jednat o nárok na 
zadostiučinění, tento nárok není dán s odkazem na nález pléna ÚS  sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14, 
pokud se má jednat o náhradu za zabraný automobil, mohlo by se jednat o nárok dle zákona č. 
87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích; v tom případě by výše uvedené usnesení o 
zabrání věci muselo být výslovně zrušeno a příslušné by k projednání nároku bylo 
Ministerstvo financí. Pouhá zmínka ve výroku nyní předkládaného rehabilitačního rozhodnutí, 
které navíc neobsahuje ani odůvodnění, nelze pokládat za titul pro přiznání náhrady škody. 
Žadatel ani výši této újmy nijak nedokládá.  
 

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: Holger Frenzel, nar. 24.2.1969 - odškodnění
	Vážený pane doktore,

		jsevera@msp.justice.cz
	2021-06-08T10:05:15+0200
	Ministerstvo spravedlnosti ČR
	Mgr. Jakub Severa
	Elektronický podpis




