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USNESENÍ

Oklesní soud v"l'rutnor-ě rozlrodl ve r.ci,cjném zasedání konaném dne 29, čerr-ence 2021 l-e rěci
nár-rlru na rlslol-clrí soudní rehabilitace

nar.-rhor.atel Jiří§řonka,

narozcní, B.4. 1950, bvtem Slor-arrská 8B(1,5.13 01 \'rclrlabí

zast()upen JLiDr. Ltrbclmírcm i\lůllcrcm, adl.clkát
1196/16,158 00 Ptaha 5

sc sídlenr St-rnfonická

takto:

Podle § 33 cldst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rchabilitaci, l-platném zrrěrrí, je Par-el
§ťonka, nar. 23. 1. 1953, zemi. 26.,+. 1988, účastensoudní relrabilitace vc r.ztahu k omczcní
osobní svtlbodt dnc 11. 6. 19B5 a kuloženípokuq,r.e ríši200,, I{čs podle rozhodnutí sptávní a

líboruvc Vtchlabí ze dnc 19.9. 1985, č.j,'r'r 72/85,
ve znění rozhodrrutí odboru vnitřních včcíOktesnílro národrrího Ňboru v'l'rutnol,ě ze dne 4. 1,.
pi,estupkové kclmrse Níěstskélio nátodnílro
1986, č,i. 269

/85/Ád.
odťrvodnění:

Návrhcm ze dne 5. 3. 2021 sc Jiří §(ionka domáha1, abl souc1 tozhodl o rryslor-ení scludrrí
rehabilitace s odúvoclrrěn.nl,,žc jcho bratr Par.el\ff,''<lnka br,1 drre 11. ó. 1985 rrcdur-cidně zadržela
omeze11 na osobrrí sr-obodě a následně mu brla uložerla p,:lkuta r-c ríši]0(-l. Iič za snáchání
přestupku.
Stltrd následně rrařídil vcřejné zasedání, při ktctém prokázálo, žc isclu r.daném případě splněnrpodmínkv pto lryslor-crrí soudrrí rehabilitace.

'Zkopic

spisr_r sp. zn. Tr 72/85 vl.plýr,á, že clrre 11. 6, 1985 se mčl Pavel Wonka dopustit
piestupku podle § 17 oclst. 1, písm. a), b) zákona č.60/1961 Sb., za což, mtr bvla r<lzhodnutím
spr:ál-rrí a pi,cstupkrlvé komise Níěstskélronároclního ví,boru l.e Yrclrlzrllí zc dne 19. 9. 1985. č.j.
Tr 72/.85, r,rložcrra poktrta r-e úši200,- Kč. Přestupek mě1 spočír,at\- to1l}, žc l)avel Worrka
oclmítl k rízl.ě pi,íslušrríkaYB piedložit dok]adr. od l.ozidla a občanskí-p.-tlkaz. Dále odmítl
k rízr.ě piíslušníka\,'B rrastoupit do l-oziclla, pťoto mtrselt bít užitv mílnéclontrcor-ací ptostřeclkla Pavel \iíonka byl odr.ezen na služebnu OO-YB ve Vrchiabí, kclr- bl-la ptokázárra jelrcl totrlžnost.
Ač se Par-el Wonka r-rámci projednárrí přcstupku aktivrrě hájil (kupi,. af!lu1-11cnto\-a1 tfin, že jej
pi-íslušník\rB - npc_x. IiJimeš, osobně zná a r.- támci kontroly jej osloi-il inrénem), p.-cltt
tozhoclrrtrtí o udčlcnípokutr. se oc]r,olal, nebylr, jeho námitkl- piijatv. Rozlrodntltím. odborlt
l-rritřních věcí O}<resrrího rrárodního lŤboru r.'l'rutnor.ě ze dne'1. 1. 198ó. č.j.269/85l\c1, bvlo
odvolání zatnítnuto a udělerrí pokutv bvlo porr.rzeno s tím, žc Par.el \X'clnka spáclra1 pi,estupek l-e
snrr,sltr \\ 17 odst. 1, písm. a), c) zákona č. (10/1961 Sb. Jeho algl}mentacc bvla ozrračena jakcl
jcdnosttanné zdiraznění právrrího formalisnru, zamcii,cnél-ro na ťrčelor-v r-Ýklacl zák<>na l. jelrc,i

prospěch.

33 oclst. 2 zákona č. I19l1990 Sb., o souclrrí rchabilitaci, rrstanor-errí tohoto zákona se
uržije obdobrrč li rehabi]rtaci a odškodnčrríosob nezákcltrně zbavcní,clr clstlbní svclbodt, nebo
majctktr r- souvislclsti s ttcstnítni čint- ul.edenýmr v 5\ 2 a 1 v obc]obí od 25. 2. 1918 d<l 1. 1. 1990, i
Pcldle
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Slrodu s prvopiserrr potvrzuje .Iana Vlášková.
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kdvž lrebvlo zaháleno trestní stíhání, pclktrd nedclšlo k plnému oclškodnčnípodle diír-e platní-ch
pi,edpisú. Llstanor.ení (i 27 sc užije obcl<lbrrě.
\-e smvslu judikatur1, ť]star-rrího soudu (kupi. náIezy sp. z11. I\'. Ú]S 2853/2012,1ÚS ZrlSe /ZCllZ|
je třeba pi,i aplrkaci rehabrlitačnícl' právních piedpisu piedevšímpřilrLížet k jejich účclu,1ímžje
náprava křir.d zpúsobcných komrrnisticlrÝm težimem.

Soud má listinnÝmr cltikazr. za ptclkázané, že l- jednání Pavla Wclnkv lze spati,ovat jednání v
sour-islosti s tíestní-m činem pobr,úování clle (\ 100 odst. 1, tr. z-á|<ola rl tehdr-platrrém znění, tcdv
trcstrrí.,m činem ur-cdcní-m 1. \\ 2. v ránrci clbdobí rld 25. 2. 1948 do 1. 1. 1990, na které se vztahr.tjc
citované ustanovcní § 33 <l<lst. ?. záI<c>na č. 119/t990 Sb., o soudní relrabrlitaci. RclvněŽ má soucl
za ptokázané, žc při místní a clstlbní znalosti Pal.la \X/onkv a pi-íslušníkťrYl} z C)() \'1] \'tclrlabí
br,1o jeclnání ze stranv tclrdejší \1] šikanou a perzekucí a Pal-e1 \\''onka lrvl za údajnípřcstupek
postiŽcn zcela neoptávněně.

Pavcl Wonka nebll closucl l-clané věci plně oclškodněn, nellr-lcl 1lroti nérnu zahálcnc, treslní
stíhání.V r:ámci popsanólro správrrílro iízeni bvl ale neziikclnnč omezell trlr osobrrí sr-obilclc lr
uloŽcním poku§, bvl také nezákonně zbirr-etr Části majctlru. a to l- scxrl-r_.1osti se spácl'árrirll
trcstnélro činu podle t\ 2 zákona č" 119 / t990 Sb., a to tre stnél-ro čirlu pobl_riclr-ání r-e smt,slu
odst. 1 trestnílro zákona č. 110/1,961Sb.. l- tehdr- platném ztletlí.

k závčrtr, žc rrár,rlr rta rr-sltlr-cní sor-rdrrí r,ehrllrlrtltcc jc
tak, 1ak je rrl.edcno l-c l,Í-roku tohoto usrtesenÍ.
Souc1 teclr dospě1
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píoto rozlr,.,,-1.

Potrčení:
l)ttlti tomutcl usnesení 1ze prlclar stížnostcitl tií clrlu
rozlrodujc Irlajskí- sotrd l, Hradci Iůáklr-é.

rlc1

c,známcní ke zdejšítnu soudu.

O súžnostr

i.l:íl 1-165,ptár-nost někt,:r,ého ieho Úr:okrr nebrl pírl pr.;111§6ní lrstanor-t'n_Í
o íízení,které tlsneserrí pi-eclcl"rázc1o, jcstliže tcltcl porušcní lnolr1o zplrsol;it nesprár-r-t,,st r-rčlrrcr:óhrl
r,íroku usneserrí,
Llsr';c::,:ní

lzc

napr.dl,_,)L!t

Y Trutnol-ě dne

29. července ?[)21

NIgr. Tcrcza'rcl:šor.á,r..t.
pi,cds edkr-rrě setrátu
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