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Výzva k náhradě
nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím 
vykonatelným bez ohledu na právní moc a nesprávným úředním 
postupem
podaná podle 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 „ZOŠ“)
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I.

1.  Usnesením Okresního soudu v Berouně (dále jen „okresní soud“) ze dne 20. 4. 2010, 
č. j. 14 E 113/2010-4, byl nařízen výkon rozhodnutí podle usnesení Krajského soudu v Hradci 
Králové ze dne 27. 10. 2009, č. j. 16 C 64/2008-61, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 
5 000 Kč, a to přikázáním pohledávky poškozeného z  účtu u peněžního ústavu, Komerční 
banky, a. s. Toto usnesení je v souladu s ustanovením § 304 odst. 1 a 3 občanského soudního 
řádu v rozsahu blokace prostředků na účtu vykonatelné bez ohledu na právní moc doručením 
peněžnímu ústavu.

2.  Pravomocným usnesením Krajského soudu v Praze  (dále jen „krajský soud“) ze dne 
11. 8. 2010, č. j. 23 Co 280/2010-22, bylo usnesení okresního soudu změněno a návrh na naří-
zení výkonu rozhodnutí byl zamítnut.

3.  Ačkoli usnesení krajského soudu bylo okresnímu soudu doručeno již dne 18. 8. 2010, 
tento soud nezajistil, aby byl o usnesení řádně vyrozuměn peněžní ústav, a tak poté, co poško-
zený bezúspěšně podal předsedkyni okresního soudu stížnost na průtahy v řízení (věc vedená 
pod sp. zn. 31 St 25/2010), nezbylo mu, než požádat o vyznačení doložky právní moci na usne-
sení krajského soudu a toto doručit peněžnímu ústavu sám.

4.  Nezákonná blokace prostředků poškozeného na jeho běžném účtu tak trvala od dubna 
2010 do konce ledna 2011.

5.  Vedle toho, a to je podstatně závažnější zásah do práv poškozeného, byl o poškozeném, 
jenž je veřejně činnou a široké veřejnosti známou osobností a držitelem švýcarského a českého 
státního  občanství,  jeho  bance  sdělen  nepravdivý  údaj,  že  poškozený  neplní  své  splatné 
závazky, a tento difamační údaj se tak dostal do bankovních databasí evidujících osoby, u 
nichž existuje zvýšené risiko nesplácení úvěru nebo insolvence; z toho důvodu tak poškozený 
jako deliktní dlužník nebude moci nejméně po dobu 3–5 let získat u žádného peněžního ústavu 
v České republice úvěr nebo obdobný zdroj finančních prostředků.

II.

6.  Nezákonným rozhodnutím částečně vykonatelným bez ohledu na právní moc a souvise-
jícím nesprávným úředním postupem tak byla poškozenému způsobena nemajetková újma, 
jejíž náhradu v penězích je podle ustanovení § 31a ZOŠ Česká republika, jednající Minister-
stvem spravedlnosti ČR, povinna poškozenému poskytnout. 

III.

7.  Z uvedených důvodů poškozený požaduje náhradu nemajetkové újmy ve výši 
500 000 Kč, a k její úhradě tímto ministerstvo vyzývá.

V Praze dne 31. ledna 2011

Jan Šinágl
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