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Praha 23.11.2021 
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Věc: Marie Pekarová, nar. 30.4.1947 - odškodnění                       
 
Vážený pane doktore,  
 

Ministerstvo spravedlnosti projednalo žádost podanou dne 21.5.2021, kterou se 
v zastoupení paní Marie Pekarové domáháte náhrady škody podle zákona č.119/1990 Sb., o 
soudní rehabilitaci, a přiznává Vaší klientce částku celkem    

 
303,-Kč.  

 
Plnění zasíláme na adresu žadatelky.  
 
Z Vámi předložených listin jsme zjistili a ověřili následující skutečnosti.  
 
Žadatelka je pozůstalou sestrou poškozeného Jiřího Vorlíčka, nar. 8.10.1929. Jiří 

Vorlíček zemřel dne 31. 5. 1954, když byl zabit elektrickým proudem při pokusu o přechod 
státní hranice. 

 
Usnesením Okresního soudu Domažlice ze dne 18. 5. 2021 č.j. 1 Nt 4902/2021-34 

byla podle § 33 odst. 2 zákona č. 119/1990 Sb., v platném znění, vyslovena účast Jiřího 
Vorlíčka na soudní rehabilitaci v souvislosti s omezením jeho osobní svobody dne 31. 5. 
1954. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.5.2021. 

 
Přiznaná částka zahrnuje: 
- paušální náhradu ušlého výdělku 83,-Kč (dle správného výpočtu v žádosti) 
- paušální náhradu nákladů vazby 20,-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 žadatelky 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. 
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Z doložených listin je prokázáno, že žadatelka je jakožto pozůstalá sestra jedinou žijící 
dědičkou po svém bratru Jiřím Vorlíčkovi, a tudíž oprávněnou osobou ve smyslu § 26 zákona 
č. 119/1990 Sb., v platném znění. 

 
 

Nemohlo být vyhověno požadavku na valorizaci pro absenci opory v právních 
předpisech.  Nebylo též vyhověno požadavku na odškodnění za úmrtí bratra žadatelky, neboť 
pro toto odškodnění bohužel není právní podklad.   

 
 
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  
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