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Vážený pane Krejzo, 

odpovídám Vám jménem pana ministra Kocába a děkuji Vám za Váš dopis, kterým jste se na 
něj obrátil. Zároveň se omlouvám za zpoždění odpovědi způsobené velkým množstvím 
korespondence pana ministra. Ministr pro lidská práva nemohl na základě svých kompetencí 
nijak zasahovat do činnosti soudů ani jiných státních orgánů a ani já nemám tyto kompetence, 
proto Vám mohu poskytnout pouze radu a doporučení. 

Podle čl. 4 Ústavy jsou základní práva a svobody pod ochranou soudní moci. Jsou to tedy 
soudy, které poskytují ochranu právům soukromých osob, a pouze u nich se lze této ochrany 
domáhat. Soudy jsou sice povinny poskytnout ochranu Vašim právům, ovšem pouze za 
splnění základní podmínky, že dodržíte procesní předpisy pro postup před soudem a další 
právní ustanovení týkající se uplatňování těchto Vašich práv. Tyto pravidla jsou zde proto, 
aby umožnila fungování příslušných ochranných mechanismů ve prospěch těch, jejichž práva 
byla zkrácena, a zároveň je motivovala se ochrany svých práv domáhat v co nejkratším čase. 

Aniž bych se vyjadřoval k tomu, zda město Most postupovalo v případě přijímání občanů do 
domů s pečovatelskou službou v souladu s právem, je nutno vycházet z rozsudku okresního 
soudu v Mostě ze dne 22. 8. 2007 sp. zn. 9C 364/2006-84, který konstatuje, že stěžovatelé se 
s podmínkami poskytování služeb v pečovatelském domě seznámili a příslušný poplatek 
zaplatili v 1. 2001 - 2004, žalobu však podali až koncem roku 2006. Podle § 107 odst. 2 
občanského zákoníku se nároky na vydání plnění z bezdůvodného obohacení promlčují ve 
lhůtě 2 let od dne, kdy se oprávněný dozví, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na 
jeho úkor obohatil. V případě žalobců z Mosteckého domu s pečovatelskou službou se tito 
dozvěděli nejpozději v den zaplacení příspěvku, že došlo k možnému bezdůvodnému 
obohacení na jejich úkor, neboť se mohli seznámit s podmínkami smlouvy, a zároveň že se na 
jejich úkor obohatil ten, komu přípěvek zaplatili, neboť musel být uveden minimálně na 
příjmovém dokladu, který obdrželi. Nelze tedy uplatnit objektivní promlčecí lhůtu, neboť jim 
veškeré tyto okolnosti musely být známy. Pokud tomu tak nebylo, museli to u soudu prokázat. 
Okolnost, že město Most nijak nespolupracovalo na uzavření smíru, na tom nic nemění, 
ostatně promlčecí doba se přerušuje pouze v případě řízení před soudem. 
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Rád bych rovněž osvětlil institut promlčení práva. Jak říká § 100 odst. 1 občanského 
zákoníku: „Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v době v tomto zákoně stanovené. 
....Dovolá-li se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat." Pokud tudíž 
město Most před soudem uplatnilo námitku promlčení, nemohl soud žalobcům jejich nárok 
přiznat, byť by tento nárok byl v souladu s právem. Promlčením sice právo na vydání 
bezdůvodného obohacení nezaniklo, ale již nemůže být soudem (ani žádným jiným orgánem) 
přiznáno. Město Most sice může bezdůvodné obohacení vydat, ale soud jej k tomu nemůže 
donutit. Tato úprava směřuje k tomu, aby se lidé domáhali svých nároků včas a v době, kde je 
ještě možno získat důkazy pro jejich tvrzení. Pokud jsou promlčecí doby nastaveny rozumně a 
poskytují postiženým dostatečnou lhůtu k uplatnění jejich práv, nelze je považovat za 
protiústavní. Lhůtu 2 roky lze považovat z tohoto hlediska za dostatečnou. 

Jak vyplývá z výše řečeného, pokud město Most uplatnilo u okresního soudu námitku 
promlčení, nemohl žalobcům jejich nárok přiznat. To platí také v případě Krajského soudu 
v Ústí nad Labem i Ústavního soudu. Navíc před Ústavním soudem musí být stěžovatel 
zastoupen advokátem. Pokud si stěžovatelé nemohli advokáta dovolit, mohli požádat Českou 
advokátní komoru o jeho přidělení. I z tohoto důvodů nemohl Ústavní soud jejich nároku 
vyhovět. 

Je mi proto líto, že jsem Vám nemohl nijak pomoci. 

S pozdravem 

Vážený pan 
Jiří Krejza 
Dr. Slavíka 1515 
413 01 Roudnice nad Labem 


