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ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Obvodní soud pro Prahu 2 se sídlem Francouzská 808/19, Praha 2 rozhodl soudkyní
žalobce :
, nar.
, bytem
Zuzanou Candigliota, advokátkou, se sídlem Burešova
6, Brno, proti žalované:
– Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem
Vyšehradská 16, Praha 2,
postupem,
takto:
I.

-

II.

se z a m í t á .

600,právní moci rozsudku.
Od

vodn ní:

Žalobce se podanou žalobou domáhal po žalované zaplacení imateriální újmy
v souvislosti s
ém u Obvodního
soudu
.j. 19 L 435/2016 a u podepsaného soudu pod
21 L 120/2016.
Uvedl k tomu, že d
dalšího držení v
. Dne 19. 2. 2016 Obvodní soud pro Prahu 8 vydal usnesení 19 L

Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 01 Praha 2. Protože však nadále
se svou hospitalizací nesouhlasil a odmítl podepsat informovaný souhlas, oznámila

psychiatrická klinika v tentýž den tuto informaci Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Dne 1. 3.
2016 reagoval Obvodní soud pro Prahu 2 dopisem na výše uvedenou informaci tak, že je již
zahajovat nebude. Tento
. Dne 2. 3. 2016 vydal Obvodní soud pro Prahu 8 usnesení,
dne 29. 2. 2016.
016 zbaven osobní svobody v rozporu se
Žalobce odkázal na ust. §
,
je v
A ust. § 76
zdravotním ústavu, ledaž
hospitaliz

ce ve

z

„v

Winterwerp proti Nizozemí, ze
moci tohoto
množství jeho dalších práv, zejména do práva na soukromí, práva na majetek a práva
. Soud jako nezávislý

Obvodní soud pro Prahu 8 a Obvodní soud pro Prahu 2 zasáhly do jeho práva na osobní
, že mu neposkytly ochranu dle zákona o zvláštních

naopak,
bce
Výše náhrady škody za imateriální újmu je pak Nejvyšším soudem stanovena v rozmezí 500,(Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 1.
2012, sp. zn. 30 Cdo 2357/2010)
Žalovaná se žalobou nesouhlasila. U
7. 2016 (žádostí ze

Žalobce tedy požaduje zaplacení

ila
-

j
zákonným

daném

v souladu se
dosti u žalované zamítnuta

nedošlo jak k vydání nezákonného rozhodnutí ve
psychiatrické nemocnice v souladu se zákonn
Provedeným dokazováním z listin soud zjistil :
Z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8
19L 435/2016-8 ze dne 19.2.2016 se podává
tí žalobce do zdravotního ústavu Psychiatrické nemocnice Bohnice, v Praze
8, Ústavní 91, dne 16.2.2016 je v
at
Z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 sp.zn. 19L 435/2016-

Z oznámení
psychiatrické kliniky adresovaného Obvodnímu soudu pro Prahu 2,
ze dne 25.3.2016 se podává, že v návaznosti na oznámení ze dne
žalobce
k hospitalizaci z
v
Sb. o zdravotních službách na uvedené
Z dokumentu (

)-

y VFN v Praze ze dne 24.3.2016, že pacient
PN Bohnice, kde byl
hospitalizovaný pro psychotickou episodu od 16 do 29. 2. 2016 s tím, že
rodina pacienta, hospitalizace trvala od 29.2.2016 do 25.3.2016.
Z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8
19L 435/2016-15 ze dne 2.3.2016, že se
žalobce
zdravotního ústavu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích zastavuje
í je,
že Psychiatrická nemocnice Bohnice v Praze 8, Ústavní 91 oznámila tomuto soudu, že

Z
matky žalobce
dne 14.2.2016, odešel z bytu,
policii, že je v P
z
,
to jen kusé vzpomínky. Z

žalobce v
a mobilní telefon. Mysleli si,
zjistili na
Bohnicích. On nikdy agresivní nebyl, to nevyplývá ani
. Jak zjistili, nejevil známky agresivity. On sám má na
la
, a tak
, a když

í již nenalezl. Pokud jde o to
botu, pak on se stýká s
uzemnit, když má pouze jednu botu, a to ho
Bohnic. Nebyl agresivní, a to, že se omlouval, to bylo
možná že se omlouval i jí, jako matce
Jako
M
se
zajímá o filozofii, o náboženství, zajímá se o to od svých dvanácti let, a kdo posoudí, zda
nešlo o pseudofilozofii. Z
. Nikdo mu nenabídl ani to, jestli n
zavolat, její
orientovaný v
pak není divu,
, a tak ztratil
orientaci. Nebyl vyslechnut pracovníkem soudu s odkazem na to, že spal. On spal,
v
ní, jako
matkou
vázaný k posteli v místnosti trvalého dozoru vedle sesterny. Není divu, že
pracovník soudu s ním komunikovat nedokázal, když ani ona sama ho nedokázala vzbudit.
Soud poté rozhodl (devatenáctého)
v tom rozhodnutí byly
Bohnic do VFN. Kdyby i
neuroleptiky. On byl po

ho

toho

ze soudu. Až zásahem paní Durajové z
s
B
,
z

rámci
a ví

zájmu rodiny o to, kde syn je a nekontaktovali-li by
policii, pak by se možná ani tak brz
, kde syn je. Tudíž
.T
; neví, jestli je to
Bohnicích. To
co se událo devatenáctého v tom hotelu, jí
, a ta
,
i pro jiné. On
zv.
, až
když byl ve VFN. Rodina byla dohromady tady v
, poté, co se
. S
bance, jezdil pouze na
zbytek Prahy neznal. Není
ví
, hypnotika se dávat
nemají, tu informaci si našla na internetu. V
syn mimo sebe. Šlo o
hypnotika Apaurin, Haloperidol, Rivotril.
Ze spisu

19 L 435/2016 se podává oznámení
žalobce byl bez souhlasu hospitalizován v tomto
8 o vyslovení

žalobci
Dne 17. 2. 2016
jeho
opatrovník, že výslech žalobce se bude konat 18. 2. 2016, kdy se však opatrovník nedostavil,
omluvil se.
V tomt
ze soudu konstatováno, že s žalobcem nelze navázat žádný
kontakt. Dne 19. 2. 2016 se konal jiný soudní rok,
bvodního
soudu pro Prahu 8, který konstatoval, že pacient je bez validního kontaktu. Na to bylo vydáno
souladu
trvají i nadále. P
pacient omezen ve
styku s
Poté nemocnice oznamuje soudu dne 29. 2. 2016, že žalobce byl
psychiatrické nemocnice v Bohnicích.
psychiatrické nemocnice
v
.T
zastavuje z
3. 2016. Odvolací soud pak rozhodl (KS v Praze)
tak, že usnesení

první instance a
protokol v Psychiatrické

nemocnici v
usnesení z

bylo v souladu se zákonnými
toto usnesení, které je datováno 21. 6. 2016 zrušeno nebylo, a je tak
v právní moci dnem 12. 10. 2016.
120/2016

21 L
Praze, že

telefonicky dotazov
p
u
8 vydal
du, že byl žalobce
byl žalobce

první instance a poté dne 31. 5. 2016 se kon
(v
) a poté usnesením z 21. 6. 2016 bylo rozhodnuto,
v
. Je tak v právní moci
dnem 12. 10. 2016.
Psychiatrickou kliniku 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 01 Praha 2. Tuto informaci
oznámila psychiatrická klinika v tentýž den Obvodnímu soudu pro Prahu 2. Dne 1. 3. 2016
reagoval Obvodní soud pro Prahu 2 dopisem na výše uvedenou informaci tak, že je již
2016 vydal Obvodní soud pro Prahu 8 usnesení, spis. zn. 19 L 435/2016, kterým zastavil
Dne 23. 5. 2016 byl žalobce z
Žalobce tak požaduje nemajetkovou újmu za tvrzený nesprávný ú
Obvodního soudu pro Prahu 8 v rozhodnutí

u

nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgá
stát odpovídá za podmínek
Podle ust. § 5 písm. a), b) téhož zákona, stát odpovídá za podmínek zákonem

Podle ust. § 13 odst. 1 téhož zákona,
-li zákon pro provedení úkonu

zákoníkem ("o.z.").
Podle ust. § 31a odst. 1 téhož zákona, bez ohledu na to, zda byla nezákonným
iklou nemajetkovou újmu. Podle odst. 2 cit.

využil dostupných

Podle zákona

konu
stát odpovídá za podmínek
ost státu

rozhodnutí, 2) vznik škody,
vznikem škody.
jednoho z
28 Cdo 4231/2010-113 ze dne 9. 11. 2011). Pokud v
bylo
, a je tak v právní moci
(dnem 12. 10. 2016), pak nelze konstatovat, že v
došlo
k ne
uvedené usnesení
nebylo pro nezákonnost zrušeno a je v právní moci.
VFN v Praze nedošlo u Obvodního soudu pro Prahu 2
k
, pak ani v tomto postupu soudu
jakékoliv
pokud tento
v tehdejší fázi
zahájeno u OS pro Prahu 8 a nebylo k 29. 2. 2016 ( 1. 3. 2016)
a stalo se tak až dne 21. 6. 2016.
byl povinen zahajovat
byla by zde
. Není tedy v posuzované
právní moci
dnem 12. 10. 2016. Pokud tedy OS pro Prahu 2 z
o prozkoumávání
je
, pak

v
zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2
k

Odvolání proti tomuto rozsudku lze podat k

Praze do 15

V Praze dne 8. listopadu 2017
JUDr. Otília Hrehová v.r.
Za správnost vyhotovení:
Bc. Šárka Kašparová

