
Tisková zpráva
Dne 21. února bude Obvodní soud pro Prahu 2 pokračovat
v projednávání nároku na pětatřicetimilionovou náhradu

za justiční omyl

V  úterý  21.  února  2012  od  8.00  hod.  pokračuje  u  Obvodního  soudu  pro 
Prahu 2,  v jednací síni č.  324, dalším jednáním řízení o náhradě za zřejmě 
vůbec  největší  justiční  omyl  v  historii  samostatné  České  republiky,  případ 
Jana Šafránka z Hlinska, který  byl v r. 1992 neprávem odsouzen na rok do 
vězení za znásilnění sedmnáctileté dívky. Skutečný pachatel byl dopaden až o 
čtrnáct let později, v r. 2006.

Při tomto jednání bude zřejmě rozhodnuto o náhradě za vazbu a výkon trestu, 
zbytek požadované náhrady, jímž má být odškodněna újma na žalobcově dobré 
pověsti, se bude projednávat zvlášť.

Podle nedávného stanoviska Nejvyššího soudu má být za neoprávněné věznění 
poškozenému  vyplaceno  od  500  do  1 500  Kč  za  jeden  den  nezákonného 
omezení svobody.  JUDr. Petr Kočí, Ph.D., advokát, který J. Šafránka zastu
puje, to ale pokládá za nedostačující odškodnění.

„Domnívám se, že náhrada za nezákonné věznění by neměla být srovnatelná 
s částkou,  kterou  by  si  za  stejnou  dobu  člověk  při  troše  píle  vydělal  na 
svobodě,“ vysvětluje  Kočí.  „V práci  jste  osm hodin denně,  kdežto ve vazbě 
nebo ve výkonu trestu bez přestávky celý den, a to v extremně nepřátelském, 
nepříjemném a nepříznivém prostředí, s velmi omezenou možnosti kontaktu se 
svými blízkými a bez možnosti trávit čas způsobem, na který jste zvyklí. Vazba 
nebo  výkon trestu  představuje  pro člověka,  který  není  takovému prostředí 
uvyklý, obrovské psychické trauma, které přetrvává i dlouho po propuštění, a 
pokud se člověk do vězení dostal chybou justičních orgánů, je povinností státu 
toto trauma přiměřeně a důstojně odškodnit.“
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Vedle toho by měl soud rozhodnout i o nároku na valorisační korekci vypla
cené náhrady mzdy a nákladů obhajoby: ministerstvo spravedlnosti totiž Janu 
Šafránkovi  vyplatilo  náhradu v nominální  výši,  bez úvahy toho,  že hodnota 
peněz od r. 1992 poklesla na téměř třetinu. Ústavní soud přitom před několika 
lety judikoval, že takový postup je nepřípustný a odškodnění musí reflektovat 
proměnlivou časovou hodnotu peněz.

Telefonické spojení na P. Kočího: +420-777626065

V Praze dne 17. února 2012


