
SUDETONĚMECKÉ KRAJANSKÉ SDRUŽENÍ
V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

ZAPSANÝ SPOLEK

BRATŘÍ NEJEDLÝCH 335, CZ-26753 ŽEBRÁK, ČESKÁ REPUBLIKA, IDDS: ysw2u39, IČO: 03998061

TEL. + 420 775 239 148 / FAX + 420 222 211 785 / INFO@SUDETSTI-NEMCI.CZ
WWW.SUDETSTI-NEMCI.CZ/CS

Obvodní soud pro Prahu 2
Francouzská 808/19
12000 Praha 2
IDDS: eksab3e
Sp. zn.: (nepředchází)

Žalobce: Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
zapsaný spolek, IČO:03998061
Bratří Nejedlých 335
267 53 Žebrák
IDDS: ysw2u39

Zastoupen: Tomášem Pecinou, členem výkonného výboru, nar. 21. 4. 1966
Vodičkova 681/18
11000 Praha 1
IDDS:whehjsc

Žalovaná: Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti ČR, IČO:00025429
Vyšehradská 424/16
128 10 Praha 2
IDDS: kq4aawz

Žaloba
o náhradu nemajetkové újmy způsobené průtahy v řízení
podaná podle ustanovení § 31a et seq.zákona č. 82/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OdpŠk“)

E lekt ronicky
Soudní poplatek: 2 000Kč; k výzvě soudu
Přílohy: dle textu; podle seznamu
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I. Rekapitulace

[1] Žalobou projednávanou Městským soudem v Praze pod sp. zn. 41 Cm 11/2016 a následně
Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. zn. 31 C 124/2019 se žalobce po žalované České republice
domáhal omluvy za zásah do své pověsti. Toto řízení až do pravomocného skončení (vyjma nákla-
dového výroku) dne 18. února 2021 trvalo celkem 4 roky, 8měsíců a 21 dnů, což je doba, již je nutno
hodnotit jako zcela nepřiměřenou; ostatně žaloba byla právě z důvodu neakceptovatelně dlouhé
doby projednání nakonec vzata zpět.

[2] Proto žalobce vyzval žalovanou k zaplacení náhrady za újmu, jež mu tím byla způsobena.
Žalovaná však žalobci náhradu poskytnout odmítla, proto žalobci nyní nezbývá než se svého ná-
roku domoci touto žalobou.

Důkaz: spis Městského soudu v Praze, sp. zn. 41Cm11/2016
spis Obvodního soudu pro Prahu 1, sp. zn. 31C 124/2019
výzva žalobce žalované ze dne 4. března 2021 – v příloze
stanovisko ministerstva spravedlnosti ze dne 26. července 2021,
č. j.MSP-527/2021-ODSK-ODSK/5 – v příloze

II. Žalobní body

[3] Žalovaná ve svémstanovisku tvrdí, že délka řízení nebyla nepřiměřená a že význam řízení,
v němž se žalobce domáhal po žalované Českou republikou „pouze“ omluvy, je takového druhu, že
„lze důvodně usuzovat, že z hlediska toho, co je pro žadatele »v sázce«, jistě nedosahuje takového významu,
aby i v případě existence nepřiměřené délky řízení, jehož je omluva předmětem, byla namístě kompenzace
peněžitou náhradou.“

[4] To je však nesprávná úvaha, ostatně ohledně případů, kdy postačí náhrada ve formě kon-
statování porušení práva – a žalobci se od žalované arci nedostalo ani té – bylo judikováno ve sjed-
nocujícím stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna
2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, in Rc 58/2011, ECLI:CZ:NS:2011:CPJN.206.2010.1,¹ takto: „Evropský
soud vychází ze »silné, ale vyvratitelné domněnky«, že nepřiměřená délka řízení znamená pro stěžovatele mo-
rální újmu a žádné důkazy v tomto ohledu v zásadě nevyžaduje (viz Apicella, odst. 93, neboKmec, J. K výši za-
dostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení, Právní zpravodaj, srpen 2006,
str. 12 a násl.), neboť újma vzniká samotnýmporušením práva. Evropský soud jen zcela výjimečně nepřiznává
zadostiučinění v penězích. V tomto ohledu je tedy namístě přistupovat k případnému zadostiučinění ve formě
konstatace porušení práva jen za zcela výjimečných okolností (např. tehdy, byl-li význam předmětu řízení pro
poškozeného nepatrný).“

[5] Pokud by byl význam předmětu řízení pro žalobce nepatrný, neměl by důvod a limine
podat žalobu.

¹http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura–ns.nsf/WebSearch/797E11C874BA6697C1257A4E0068A850?
openDocument&Highlight=0,

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/797E11C874BA6697C1257A4E0068A850?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/797E11C874BA6697C1257A4E0068A850?openDocument&Highlight=0,
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[6] Pro stanovení příslušenství pohledávky vyšel žalobce z ustanovení § 2 odst. 1 nařízení
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohle-
dávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenova-
ného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických
a fysických osob, a to ode dne 7. září 2021, kdy se žalovaná dostává do prodlení, do zaplacení.

III. Závěrečný návrh

Ze všech těchto důvodů žalobce navrhuje, aby soud po projednání jeho žaloby vydal tento

r o z s u d e k :

1. Žalovaná j e p o v i n n a zaplatit žalobci částku 67050Kč s úrokem z prodlení ve
výši 8,50% p. a. od 7. září 2021 do zaplacení, do tří dnů od právní moci rozsudku.

2. Žalovaná je povinna uhradit žalobci náklady řízení, a to do tří dnů od právní moci
rozsudku.

V Praze dne 26. července 2021

Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku, zapsaný spolek

Seznam příloh:

1. výzva žalobce žalované ze dne 4. března 2021
2. stanovisko ministerstva spravedlnosti ze dne 26. července 2021, č. j.MSP-527/2021-ODSK-ODSK/5
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