
Tisková zpráva
Dne 30. ledna projedná Obvodní soud pro Prahu 2

nárok na pětatřicetimilionovou náhradu
za justiční omyl

V pondělí 30. ledna 2012 od 8.00 hod., se u Obvodního soudu pro Prahu 2, 
v jednací síni č. 324, uskuteční jednání o náhradě za zřejmě vůbec největší 
justiční omyl v historii samostatné České republiky.

Dnes čtyřicetiletý Jan Šafránek z Hlinska byl v r. 1992 obviněn ze znásilnění 
dvou žen. Ačkoli byl ve spisu od počátku vyšetřování založen znalecký posu
dek,  který  na  základě  krevního  rozboru  jeho  vinu  kategoricky  vylučoval, 
orgány činné v trestním řízení, stejně jako Šafránkův zcela pasivní obhájce ex 
offo, tento důkaz ignorovali a obžalovaný byl za jeden z těchto dvou skutků 
(druhý  nebyl  prokázán)  poslán  na  rok  do  vězení.  Skutečný  pachatel  byl 
vypátrán až v r. 2006 a další čtyři roky trvalo, než se J. Šafránkovi podařilo 
dosáhnout obnovy řízení a zproštění obžaloby.

Jde o jeden z vůbec největších justičních omylů v dějinách České republiky: 
pověst mladého, do té doby naprosto bezúhonného člověka byla v důsledku 
frapantního pochybení justičních orgánů trvale a nevratně poškozena.

Za to se nyní Jan Šafránek domáhá po ministerstvu spravedlnosti náhrady ve 
výši 35 milionů korun. Ministerstvo sice důvodnost jeho nároku uznalo, avšak 
nahradilo mu pouze náklady obhajoby (a to jen v nominální hodnotě, bez poža
dované korekce na inflační snížení hodnoty peněz) a jako zadostiučinění za 
roční věznění a zničenou pověst mu přiznalo cca 350 tisíc korun. O zbytek 
částky proto poškozený Českou republiku žaluje.

„Způsob, jak k případu přistoupilo ministerstvo, je v právním státě neakcepto
vatelný,“ říká k tomu JUDr. Petr Kočí, Ph.D., advokát, který Šafránka u soudu 
zastupuje, a dodává: „Nemajetková újma, která byla mému klientovi chybou 
státních orgánů způsobena, nemůže být přece reparována částkou, za kterou 
si dnes koupíte stěží osobní automobil! Proto věřím, že soud náš nárok posoudí 
jako plně opodstatněný a požadovanou částku mému klientovi přizná.“
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Pokud se Šafránkovi nepodaří  se svým nárokem uspět u českých soudů, je 
rozhodnut  domoci  se  svých  práv  u  Evropského  soudu pro  lidská  práva  ve 
Štrasburku.

V příloze této tiskové zprávy najdete plný text žaloby a stanovisko ministerstva 
spravedlnosti.

Telefonické spojení na P. Kočího: +420-777626065

V Praze dne 27. ledna 2012


