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Zhrnutie  

obsahu žiadosti J. Haščáka  

o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody  

spôsobenej pri výkone verejnej moci 

 

 Komu je žiadosť adresovaná ? 

1.1 Žiadosť je adresovaná Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky ako orgánu príslušnému konať 
v mene Slovenskej republiky podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú 
pri výkone verejnej moci v platnom znení (ďalej len „Zákon o zodpovednosti štátu“). 

 Právny základ žiadosti 

2.1 Žiadosť je podaná podľa § 15 a nasl. Zákona o zodpovednosti štátu. 

2.2 Právnym základom nároku žiadateľa na náhradu škody spôsobenej štátom pri výkone verejnej moci 
je čl. 1 ods. 1 a čl. 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 3 Listiny základných práv 
a slobôd, čl. 5 ods. 5 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a § 3 ods. 1 písm. a) 
a b) Zákona o zodpovednosti štátu. 

2.3 J. Haščák sa podanou žiadosťou domáha náhrady škody, ktorú mu spôsobil štát pri výkone verejnej 
moci v dôsledku:  

(i) nezákonného uznesenia vyšetrovateľky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia 
Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry, odboru Bratislava, špecializovaného tímu, 
ČVS: PPZ-72/NKA-BA2-2019 zo dňa 1.12.2020, ktorým bolo žiadateľovi vznesené obvinenie 
(ďalej len „Uznesenie o vznesení obvinenia“ a súvisiace trestné konanie ďalej len ako 
„Trestné konanie“ alebo „Trestné stíhanie“), ktoré bolo následne zrušené pre nezákonnosť 
uznesením generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa § 363 a nasl. Trestného 
poriadku zo dňa 31.8.2021, sp. zn. IV/3 Pz 29/21/1000-12 (ďalej len „Rozhodnutie GP podľa 
§ 363 TP“), vrátane ďalších rozhodnutí vyšetrovateľky Prezídia Policajného zboru, národnej 
kriminálnej agentúry a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry 
Slovenskej republiky (ďalej len „ÚŠP“), ktoré na toto zrušené rozhodnutie obsahovo 
nadväzovali, a vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo jeho zrušením, stratili podklad;  

(ii) nezákonného zadržania žiadateľa v uvedenom Trestnom konaní realizovaného dňa 
1.12.2020; a  

(iii) nezákonného uznesenia Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ďalej len „ŠTS“) sp. zn. 
7Tp/5/2020-111 zo dňa 4.12.2020 o vzatí žiadateľa do väzby (ďalej len „Uznesenie o vzatí 
do väzby“), ktoré bolo následne zrušené uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
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(ďalej len „NS SR“) sp. zn. 4 Tost 53/2020 zo dňa 7.1.2021 (ďalej len „Uznesenie o 
prepustení z väzby“).  

 Čoho sa J. Haščák žiadosťou domáha? 

3.1 Žiadateľ je presvedčený, že adekvátnym prostriedkom nápravy ujmy, ktorá mu bola štátom 
spôsobená, je predovšetkým morálna satisfakcia formou ospravedlnenia zo strany štátu. Primárnym 
cieľom, ktorý žiadateľ podaním žiadosti sleduje je preto práve dosiahnutie takéhoto ospravedlnenia, a 
nie nevyhnutne dosiahnutie náhrady majetkovej škody alebo peňažnej satisfakcie.  

3.2 J. Haščák si žiadosťou zároveň uplatňuje peňažné nároky na náhradu spôsobenej škody v predbežne 
vyčíslenej celkovej výške medzi 13.496.724 až 16.829.724 EUR pozostávajúce z predbežne 
vyčísleného ušlého zisku v predpokladanej výške medzi 13.422.677 až 16.755.677 EUR, trov 
Trestného konania vo výške 41.747,66 EUR a peňažnej satisfakcie za spôsobenú nemajetkovú ujmu 
vo výške 32.300 EUR. 

3.3 Ak sa však štát za spôsobenú škodu ospravedlní, J. Haščák si nebude vyššie uvedené peňažné 
nároky ďalej uplatňovať a je pripravený sa ich aj písomne vzdať.  

3.4 Pokiaľ žiadosti nebude vyhovené do šiestich mesiacov od jej podania, alebo pokiaľ ešte pred 
uplynutím tejto doby bude zrejmé, že žiadosti vyhovené nebude, žiadateľ si uplatní nárok na náhradu 
škody spolu s príslušenstvom súdnou cestou. 

 Skutkové okolnosti zakladajúce uplatnené nároky 

4.1 Dňa 1.12.2020 vyšetrovateľka špecializovaného tímu vzniesla obvinenie žiadateľovi a dvom ďalším 
osobám. 

4.2 Žiadateľ bol vzápätí zadržaný , musel sa podrobiť osobnej prehliadke, pri ktorej mu boli odňaté osobné 
veci, a bola mu obmedzená osobná sloboda. 

4.3 V ten istý deň, t.j. 1.12.2020, bola v kanceláriách žiadateľa vykonaná prehliadka iných priestorov, pri 
ktorej mu bolo zaistených viacero vecí. 

4.4 Dňa 3.12.2020 podal prokurátor ÚŠP na ŠTS návrh na vzatie žiadateľa do väzby.  

4.5 Dňa 4.12.2020 sudca ŠTS Uznesením o vzatí do väzby vzal žiadateľa do tzv. kolúznej väzby z dôvodu 
podľa § 71 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.  

4.6 Dňa 7.1.2021 NS SR ako sťažnostný súd rozhodol o sťažnosti žiadateľa proti jeho vzatiu do väzby 
tak, že tejto sťažnosti v celom rozsahu vyhovel, žiadateľa prepustil na slobodu a Uznesenie o vzatí do 
väzby ako nezákonné zrušil. V odôvodnení Uznesenia o prepustení z väzby NS SR skonštatoval 
nielen neexistenciu dôvodu väzby, ale aj neopodstatnenosť samotného Trestného stíhania vedeného 
proti žiadateľovi.  

4.7 Žiadateľ bol teda vo väzbe od svojho zadržania dňa 1.12.2020 (vrátane) až do prepustenia na slobodu 
dňa 7.1.2021 (vrátane), teda dokopy 38 dní.  

4.8 Napriek tomu, že NS SR v Uznesení o prepustení z väzby vyjadril názor, že Trestné stíhanie je 
neopodstatnené (nezákonné), obvinenie nebolo zo strany OČTK zrušené. Naopak, sťažnosť žiadateľa 
proti Uzneseniu o vznesení obvinenia dozorujúci prokurátor ÚŠP zamietol uznesením zo dňa 
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10.3.2021 (ďalej len „Rozhodnutie ÚŠP o sťažnosti“), pričom s Uznesením o prepustení z väzby 
sa vo svojom rozhodnutí nielenže vecne nevysporiadal, ale ani ho vôbec nespomenul. 

4.9 Dňa 31.8.2021 Generálny prokurátor SR na podklade návrhu žiadateľa vydal Rozhodnutie GP podľa 
§ 363 TP, ktorým pre nezákonnosť zrušil (i) právoplatné Rozhodnutie ÚŠP o sťažnosti, (ii) chybné 
konanie, ktoré tomuto rozhodnutiu predchádzalo, vrátane Uznesenia o vznesení obvinenia a (iii) ďalšie 
rozhodnutia vyšetrovateľky Prezídia Policajného zboru, národnej kriminálnej agentúry a prokurátora 
ÚŠP, ktoré na zrušené rozhodnutie obsahovo nadväzovali, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo 
jeho zrušením, stratili podklad. 

4.10 V mesiacoch apríl až september 2021 prebiehalo konanie o dovolaní proti Uzneseniu o prepustení z 
väzby, ktoré podala ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky na podnet špeciálneho prokurátora.  

4.11 NS SR dovolanie odmietol uznesením 2 TdoV 7/2021 zo dňa 20.9.2021 s ohľadom na vydanie 
Rozhodnutia GP podľa § 363 TP. V rámci odôvodnenia však NS SR poukázal na viaceré významné 
procesné pochybenia ministerky spravodlivosti tak v dovolaní, ako aj počas dovolacieho konania. NS 
SR navyše konštatoval, že ani v prípade nezrušenia Uznesenia o vznesení obvinenia by dovolanie 
ministerky nebolo úspešné, keďže sťažnostný súd sa jasne a logicky vyrovnal so všetkými 
relevantnými skutočnosťami. Podľa NS SR bolo teda Uznesenie o prepustení z väzby vecne správne, 
keďže dovolací súd sa vecne stotožnil so závermi a dôvodmi Uznesenia o prepustení z väzby, vrátane 
záveru o nedôvodnosti Trestného stíhania voči žiadateľovi. 

4.12 Z vyššie uvedeného vyplýva, že žiadateľovi bolo nezákonne vznesené obvinenie, bol nezákonne 
zadržaný, musel sa podrobiť nezákonnej osobnej prehliadke a nezákonnej prehliadke svojej 
kancelárie a napokon bol nezákonne vzatý do väzby, v ktorej strávil 38 dní. V dôsledku toho 
žiadateľovi vznikla škoda v podobe (i) ušlého zisku, (ii) nemajetkovej ujmy a (iii) trov Trestného 
konania, náhradu ktorej si uplatňuje podanou žiadosťou. 

4.13 Okrem toho, podmienky, za ktorých bol žiadateľ držaný v cele policajného zaistenia v Trnave 
a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby Ilava, boli podľa názoru J. 
Haščáka v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, čo len ďalej zvyšuje závažnosť 
nemajetkovej ujmy, ktorá žiadateľovi vznikla. 

 Označenie orgánu verejnej moci, ktorý škodu spôsobil 

5.1 Orgánom verejnej moci, ktorý žiadateľovi spôsobil škodu uplatňovanú touto žiadosťou, je (i) pokiaľ ide 
o škodu spôsobenú Uznesením o vznesení obvinenia (vrátane ďalších rozhodnutí, ktoré naň 
nadväzovali a vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo jeho zrušením, stratili svoj podklad), Policajný zbor, 
ktorého vyšetrovateľka toto uznesenie vydala a ÚŠP, ktorého dozorový prokurátor Rozhodnutím ÚŠP 
o sťažnosti zo dňa 10.3.2021 zamietol sťažnosť žiadateľa proti Uzneseniu o vznesení obvinenia; (ii) 
pokiaľ ide o škodu spôsobenú nezákonným zadržaním, Policajný zbor, ktorého vyšetrovateľka 
zadržanie nariadila; a (iii) pokiaľ ide o škodu spôsobenú Uznesením o vzatí do väzby, ŠTS, ktorého 
sudkyňa toto nezákonné rozhodnutie vydala.  

 Orgán konajúci v mene štátu vo veci náhrady škody 

6.1 Keďže ku škode v tomto prípade došlo v oblasti verejnej moci (trestné konanie), ktorá patrí do 
pôsobnosti viacerých orgánov verejnej moci - trestné konanie patrí tak do pôsobnosti súdov ako aj do 
pôsobnosti OČTK, príslušným orgánom je ten z vyššie zmienených orgánov, u ktorého žiadateľ podal 
žiadosť o predbežné prerokovanie nároku, teda príslušným orgánom na prerokovanie celej žiadosti je 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 
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 Majetková škoda 

7.1 Žiadateľ si žiadosťou uplatňuje nárok na náhradu majetkovej škody, ktorá pozostáva z (i) ušlého zisku 
a (ii) účelne vynaložených trov Trestného konania. 

7.2 Žiadateľ od 26.3.1998 až do 1.12.2020 nepretržite zastával pozíciu riadiaceho partnera divízie Buy 
Out skupiny Penta. Zároveň bol zamestnaný v spoločnosti Penta Investments, s.r.o. 

7.3 V dôsledku nezákonného zadržania a vydania Nezákonných rozhodnutí žiadateľ k 1.12.2020 musel 
odstúpiť z pozície riadiaceho partnera divízie Buy Out skupiny Penta a ukončiť svoj pracovný pomer 
v spoločnosti Penta Investments, s.r.o. S výkonom funkcie riadiaceho partnera divízie Buy Out 
skupiny Penta boli spojené viaceré ekonomické benefity, o ktoré J. Haščák v dôsledku Trestného 
stíhania prišiel. Žiadateľovi tým vznikla majetková škoda vo forme ušlého zisku. 

7.4 Ak by k Trestnému stíhaniu nedošlo, žiadateľ by naďalej aktívne  zastával pozíciu riadiaceho partnera 
divízie Buy Out prinajmenšom do konca roka 2026. Celkový očakávaný ušlý zisk J. Haščáka za 
obdobie od 2.12.2021 do konca roku 2026 predstavuje sumu viac ako 121.600.000 EUR.   

7.5 Žiadateľ sa však rozhodol uplatniť si ušlý zisk iba za obdobie jeho Trestného stíhania, t.j. iba do 
31.8.2021. Žiadateľ si preto žiadosťou uplatňuje ušlý zisk v celkovej predbežne vyčíslenej výške medzi 
13.422.677 až 16.755.677 EUR. Presnú výšku nároku žiadateľ upresní na základe schválenej 
účtovnej závierky spoločnosti Penta Investments Limited najneskôr do konca augusta 2022.  

7.6 Okrem ušlého zisku si žiadateľ uplatnil tiež náhradu trov Trestného konania v celkovej výške 
41.747,66 EUR. 

 Nemajetková ujma 

8.1 Žiadateľ si žiadosťou zároveň uplatňuje náhradu nemajetkovej ujmy formou ospravedlnenia a pokiaľ 
ospravedlnenie nebude dobrovoľne poskytnuté, aj formou peňažnej satisfakcie vo výške 32.300 EUR 
(suma je limitovaná zákonom). 

8.2 Nemajetková ujma vznikla žiadateľovi tým, že jeho nezákonné trestné stíhanie, zadržanie a vzatie do 
väzby závažne zasiahlo do jeho práv a slobôd, súkromia, rodinného, pracovného a spoločenského 
života a významne poškodilo jeho dobré meno.  

8.3 Vznik a výšku sumy nemajetkovej ujmy treba podľa § 17 ods. 3 Zákona o zodpovednosti štátu 
posudzovať najmä s ohľadom na (a) osobu žiadateľa ako poškodeného, jeho doterajší život 
a prostredie, v ktorom žije a pracuje, (b) závažnosť vzniknutej ujmy a okolnosti, za ktorých k nej došlo, 
(c) závažnosť následkov, ktoré žiadateľovi vznikli v súkromnom živote a (d) závažnosť následkov, 
ktoré žiadateľovi vznikli v spoločenskom uplatnení.  

Ad (a) K osobe žiadateľa, jeho doterajšiemu životu a prostrediu, v ktorom žije a pracuje: 

8.4 Žiadateľ je bezúhonným občanom. Pred vydaním Uznesenia o vznesení obvinenia nebol trestne 
stíhaný ani odsúdený. V rozhodnom čase mal a stále má na území Slovenskej republiky vybudované 
silné rodinné a sociálne zázemie a so svojou manželkou vychováva dve neplnoleté deti vo veku 8 a 9 
rokov (v čase zadržania). 

8.5 Žiadateľ je zároveň spoluzakladateľom a spolumajiteľom jednej z najväčších spoločností pôsobiacich 
na území Slovenskej republiky. V čase zadržania bol popredným manažérom na najvyššej úrovni 
skupiny Penta, ktorá je najväčším zamestnávateľom na Slovensku.  
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8.6 Projekty a firmy v portfóliu skupiny Penta sú významnou súčasťou ekonomiky nielen na Slovensku, 
ale aj v ďalších krajinách strednej Európy (Česká republika, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, 
Taliansko, Srbsko). Ide predovšetkým o firmy, ktoré podnikajú v zdravotníctve, ako je medzinárodná 
sieť nemocníc Penta Hospitals International, štvrtá najväčšia sieť lekární v Európe Dr. Max, jedna z 
najväčších retailových sietí v Poľsku Empik, nadnárodná spoločnosť Fortuna Entertainment Group, či 
významné developerské projekty, ktoré získavajú medzinárodné ocenenia – napríklad Florentinum, 
Waltrovka, Sky Park a pod. 

8.7 Počas svojho pôsobenia v riadení skupiny Penta sa J. Haščák osobne zasadzoval o to, aby skupina 
Penta vo svojich projektoch popri ziskovej motivácii integrovala aj širšie spoločenské a ekologické 
záujmy (tzv. ESG prístup) a aby jej podnikanie malo dlhodobo pozitívny dopad na spoločnosť. Koncept 
ESG je odrazom zodpovednosti a snahy vytvárať hodnoty tak, aby pretrvávali ešte pre mnoho 
generácií po nás.  

8.8 Tento prístup sa prejavuje napríklad v tom, že skupina Penta 

(i) vytvára zaujímavé pracovné podmienky pre viac ako 43 tisíc ľudí v regióne strednej a východnej 
Európy, z toho 15 tisíc v Slovenskej republike, čím je na skupinovej úrovni najväčším 
zamestnávateľom na Slovensku, 

(ii) preferuje investičné príležitosti na stredoeurópskom trhu pred investičnými príležitosťami 
v daňovo výhodnejších destináciách, čím prispieva k rozvoju domácej ekonomiky. Len za 
posledných 7 rokov prispela skupina Penta vo forme daní a odvodov do štátneho rozpočtu sumou 
viac ako 1,5 mld. EUR,  

(iii) za dobu svojej existencie venovala viac ako 100 mil. EUR na rôzne verejnoprospešné účely, 

(iv) plní úlohy pri tvorbe a manažovaní kritickej infraštruktúry štátu, hlavne v oblasti zdravotníctva. 
V tejto oblasti napríklad investovala takmer 300 mil. EUR do výstavby dvoch nových nemocníc 
a 15 mil. EUR na boj s pandémiou Covid-19. Nemocnice v skupine Penta ročne ošetria približne 
5 mil. pacientov.  

Príloha:   ESG správa skupiny Penta  

Ad (b) K závažnosti nemajetkovej ujmy a okolnostiam a kontextu jej vzniku:  

8.9 Pokiaľ ide o kontext a okolnosti vzniku nemajetkovej ujmy v prvom rade treba uviesť, že skutky, pre 
ktoré bol žiadateľ obvinený, zadržaný a vzatý do väzby, sa mali odohrať v rokoch 2006 až 2008, teda 
15 rokov pred vznesením obvinenia a trestné stíhanie v tejto veci prebiehalo už od roku 2015, teda už 
takmer šesť rokov pred vznesením obvinenia.  

8.10 Počas celého vyšetrovania žiadateľ vždy vzorne spolupracoval s OČTK, nikdy sa nevyhýbal úkonom 
trestného konania a vyšetrovanie tzv. „kauzy Gorila“ nijako nemaril ani do neho inak nezasahoval. Na 
obranu svojich práv žiadateľ vždy používal iba zákonné prostriedky, čo však v žiadnom prípade nie je 
možné považovať za zasahovanie do vyšetrovania alebo jeho marenie. 

8.11 Počas niekoľkých rokov predchádzajúcich vzneseniu obvinenia v predmetnej trestnej veci nedošlo 
k žiadnym zisteniam alebo posunom vo vyšetrovaní. Už vôbec nie k takým, ktoré by odôvodňovali 
vznesenie obvinenia alebo vzatie žiadateľa do väzby. Napriek tomu bol žiadateľ nezákonne obvinený, 
zadržaný a vzatý do kolúznej väzby.   

8.12 NS SR v Uznesení o prepustení z väzby skonštatoval, že nebola splnená ani len prvá materiálna 
podmienka väzby, ktorou je dôvodnosť trestného stíhania. Inými slovami, obvinenie nikdy nemalo byť 
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J. Haščákovi vznesené. Tento záver bol neskôr potvrdený aj Rozhodnutím GP podľa § 363 TP, ktorým 
bolo Uznesenie o vznesení obvinenia zrušené pre nezákonnosť.  

8.13 Okrem toho podľa NS SR nebola splnená ani druhá materiálna podmienka väzby - dôvodná obava, 
že J. Haščák bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie 
skutočností závažných pre trestné stíhanie. Prokurátor v návrhu na vzatie žiadateľa do väzby a ŠTS 
v Uznesení o vzatí do väzby neuviedli žiadne skutočnosti, ktoré by svedčili o kolúznom správaní 
žiadateľa, a vôbec nevysvetlili, aké konkrétne dôkazné prostriedky by mohol prípadne mariť.  

8.14 Zadržanie a väzobné stíhanie žiadateľa bolo teda zjavne excesom a nezákonným, disproporcionálnym 
zásahom do základných práv a slobôd žiadateľa, ktorý v demokratickom a právnom štáte nemá 
miesto. 

Ad (c) a (d) K závažnosti následkov, ktoré vznikli žiadateľovi v súkromnom živote 
a v spoločenskom uplatnení: 

8.15 Podľa judikatúry nemajetková ujma vzniká už samotným zásahom OČTK do základných práv a slobôd 
fyzickej osoby, ak preukáže, že tento zásah nebol v súlade s právom. Každé trestné stíhanie a všetky 
v ňom vykonané zásahy do základných práv a slobôd fyzickej osoby bez ďalšieho vyvolávajú vznik 
nemajetkovej ujmy, a to najmä v takom prípade, ak sa preukáže, že trestné stíhanie bolo od začiatku 
nezákonné, ako je tomu aj v tomto prípade. 

8.16 Uvedené platí a fortiori v prípade trestného stíhania, ktoré je mediálne sledované a je takpovediac 
verejnou témou. Ústavný súd Českej republiky v tejto súvislosti konštatoval, že prezumpcia neviny 
v takýchto prípadoch ustupuje do úzadia: „Již samotná informace o zahájení prověřování jednotlivce 
ze spáchání trestného činu rezonující ve veřejném prostoru (a zejména její medializace) je podle 
konkrétních okolností způsobilá poškodit jeho postavení ve společnosti a rodinný i profesní život – 
zvláště v době, kdy mají média, ovlivňující veřejné mínění a náladu spoluobčanů, ještě před sdělením 
obvinění „jasno“ v tom, kdo je za údajnou trestnou činnost odpovědný [viz bod 37 nálezu sp. zn. IV. 
ÚS 3183/15 ze dne 27. 9. 2016 (N 183/82 SbNU 773)]. V mediálním světě a ve světě internetu a 

sociálních sítí se zásada presumpce neviny příliš nepraktikuje.“ 1 

8.17 Zároveň treba uviesť, že každé nezákonne vznesené obvinenie samo o sebe spôsobuje stíhanej 
osobe nemajetkovú ujmu vo forme emocionálneho stresu spôsobeného hrozbou odsúdenia 
sprevádzaného potrebou brániť sa voči takému obvineniu (aj keď je obvinenie nedôvodné, resp. práve 
o to ešte viac). Túto skutočnosť považujeme za zrejmú a nespornú. 

8.18 Väzba pritom predstavuje jeden z najzávažnejších zásahov štátu do základných práv a slobôd 
obvineného v predsúdnom štádiu trestného stíhania, keďže ňou dochádza k pozbaveniu osobnej 
slobody obvineného. Skutočnosť, že osobe nezákonne vzatej do väzby tým vzniká nemajetková ujma 
je takisto zrejmá a nesporná. 

8.19 Celkové trvanie obmedzenia osobnej slobody žiadateľa od jeho nezákonného zadržania do 
prepustenia z väzby predstavuje 38 kalendárnych dní. Čas strávený v CPZ a väzbe sa pritom nedá 
vrátiť späť.  

8.20 Závažnosť spôsobenej ujmy je zvýšená aj tým, že podmienky, za ktorých bol žiadateľ držaný v CPZ a 
vo väzbe, boli vo viacerých ohľadoch v rozpore so zákonom.  

 
1  Nález ÚS ČR sp. zn. I. ÚS 1029/21, bod 36. 
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8.21 Celkové okolnosti obmedzenia osobnej slobody J.Haščáka tiež nasvedčujú tomu, že väzobné stíhanie 

J.Haščáka mohlo byť realizované s cieľom donútiť ho k priznaniu a spolupráci s OČTK.2   

8.22 V nasledovnom texte poukážeme na ďalšie konkrétne okolnosti a úkony, ktorými bola zo strany OČTK 
a ŠTS žiadateľovi spôsobená nemajetková ujma zásahom do jeho základných práv a slobôd, najmä 
do jeho osobnej slobody, ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a dobrého mena, súkromného 
a rodinného života, práva vlastniť majetok, práva na nedotknuteľnosť obydlia, listového tajomstva 
a práva na ochranu zdravia:  

Zadržanie, obmedzenie osobnej slobody, osobná prehliadka a odňatie vecí  

8.23 Dňa 1.12.2022 sa žiadateľ dostavil na výsluch do priestorov Prezídia Policajného zboru na Račianskej 
ulici č. 45 v Bratislave. Okamžite po výsluchu mu bolo oznámené vznesenie obvinenia, bol zadržaný 
a bola mu obmedzená osobná sloboda. Pri zadržaní sa musel podrobiť osobnej prehliadke, pri ktorej 
mu boli odňaté osobné veci, ktoré mal v tom čase pri sebe.  

Prehliadka kancelárie žiadateľa 

8.24 O 16:08 hod celý útvar tzv. Lynx komanda, t.j. Útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru, 
o sile cca 50 príslušníkov ozbrojených samopalmi obsadilo budovu Digital Park II na Einsteinovej ulici 
25 v Bratislave, v ktorej má žiadateľ svoju kanceláriu. Členovia Útvaru prinútili vrátnika ľahnúť si na 
zem a donútili prítomných zamestnancov prerušiť prácu a postaviť sa čelom k stene rozkročmo 
s predpaženými rukami. Následne členovia útvaru vtrhli do kancelárie J. Haščáka a prehľadali ju bez 
prítomnosti J. Haščáka alebo akejkoľvek inej osoby.   

8.25 Po zadržaní bol J. Haščák v sprievode vyšetrovateľky a ozbrojených príslušníkov útvaru v kuklách 
eskortovaný do predmetnej budovy, kam dorazil po 17:00 hod.  

8.26 V čase jeho príchodu pred budovou už stálo množstvo novinárov, ktorí vyhotovovali fotografie a 
videozáznamy. V dôsledku toho celé Slovensko malo možnosť vidieť žiadateľa ako v sprievode 
ozbrojených „kukláčov“ vstupuje do budovy Digital Park II. Žiadateľ bol teda na verejnosti 
prezentovaný ako nebezpečný zločinec, proti ktorému je potrebné nasadzovať celý elitný útvar. 
Reportáže o jeho zadržaní a prehliadke nebytových priestorov Penty pritom priniesli všetky 
mienkotvorné médiá na Slovensku, vrátane Denníka N, SME, Pravda, HN, aktuality.sk, TV JOJ, TV 
Markíza, TA3 a RTVS. 

8.27 V tejto súvislosti treba uviesť, že prítomnosť novinárov pred budovou Digital Park II nebola náhodná. 
Novinári sa tam začali zhromažďovať už krátko po 16:00, teda v čase, kedy bolo žiadateľovi len 
oznamované obvinenie. Pri príchode žiadateľa do budovy sa ho novinári dopytovali, aby potvrdil, či je 
obvinený z korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Novinári teda disponovali informáciou, 
ktorú v danom čase mali len žiadateľ, jeho obhajca a OČTK, pričom OČTK neposkytli v danom čase 
žiadne oficiálne informácie v tomto smere. Existuje teda dôvodné podozrenie, že novinári dostali tip 
od polície, a to ešte pred začatím prehliadky nebytových priestorov Penty - v čase kedy tieto 
informácie stále podliehali režimu utajenia.  

8.28 Úniky informácií z vyšetrovacieho spisu potvrdzuje aj fakt, že už nasledovný deň po zadržaní 
(2.12.2020) prišli médiá s informáciou o dôvodoch väzby obvineného. Médiá tak mali informáciu 
o pripravovanom podaní návrhu na vzatie žiadateľa do väzby skôr, ako bol súdu reálne podaný (k 
podaniu návrhu na vzatie žiadateľa do väzby došlo až 3.12.2020). 

 
2  K tomu pozri tiež článok s názvom „Komu zvonia do väzby“ uverejnený na portáli pravnelisty.sk, dostupný na  

http://www.pravnelisty.sk/clanky/a1051-komu-zvonia-do-vazby; videné dňa 14.3.2022. 
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8.29 Pre úplnosť uvádzame, že žiadateľ vo veci únikov informácií z trestného spisu podal trestné 
oznámenie na základe ktorého dňa 15.2.2021 vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby začal trestné 
stíhanie vo veci pokračovacieho zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečinu ohrozenia 
dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.   

8.30 Po príchode J. Haščáka do budovy bola realizovaná prehliadka jeho kancelárie v rámci ktorej mu bolo 
nezákonne odňatých celkovo deväť vecí, vrátane viacerých notebookov a externých diskov, ktoré 
obsahovali informácie, ktoré boli predmetom obchodného tajomstva, ako aj súkromné fotografie 
a súkromnú korešpondenciu. 

8.31 Procesné úkony s J. Haščákom, ktoré prebiehali od jeho zadržania dňa 1.12.2020 boli ukončené až 
2.12.2020 približne o 7.00 hod. ráno, kedy bol prevezený do CPZ v Trnave. 

Podmienky v CPZ 

8.32 Počas takmer trojdňového pobytu v CPZ svietilo v cele umelé svetlo počas celého dňa aj celej noci, v 
dôsledku čoho sa žiadateľ nemohol poriadne vyspať. Čakal ho pritom dôležitý výsluch pred súdom, 
na ktorom sa malo rozhodovať o jeho väzbe. 

8.33 Počas pobytu v CPZ boli žiadateľovi odobraté hodinky, hoci ich obvinený môže mať vo väzbe a 
nepredstavovali žiadne ohrozenie zdravia alebo života, v dôsledku čoho bol žiadateľ dezorientovaný. 

8.34 Žiadateľ mal počas pobytu v CPZ silné bolesti hlavy a súčasne upozornil na vysoký krvný tlak. Ani po 
upozornení mu však príslušníci Policajného zboru neposkytli pomoc. Zdravotné pomôcky príslušník 
Policajného zboru odmietol prevziať aj od obhajkyne, napriek tomu, že jej prevzatie prvotne potvrdil. 

8.35 Deň pred rozhodovaním o väzbe nebol žiadateľovi umožnený styk s obhajcom. Bez akejkoľvek opory 
v zákone bol prístup k obhajcovi podmienený súhlasom vyšetrovateľky, ktorá ale na emailovú ani 
telefonickú komunikáciu neodpovedala. Po podaní návrhu na väzbu sa konajúca sudkyňa vyjadrila, 
že poradu neumožní  s odôvodnením, že „CPZ nie je hotel“. 

8.36 Pred eskortou na ŠTS pred sudcu pre prípravné konanie za účelom jeho výsluchu a rozhodovania o 
návrhu na jeho vzatie do väzby žiadateľovi nebolo umožnené, aby sa naraňajkoval. 

Podmienky vo väzbe 

8.37 Po výsluchu žiadateľa dňa 4.12.2020 ŠTS vydal Uznesenie o vzatí do väzby z dôvodu podľa § 71 ods. 
1 písm. b) Trestného poriadku, t. j. z dôvodu údajnej obavy, že žiadateľ bude pôsobiť na svedkov, 
znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie. 
Išlo teda o tzv. kolúznu väzbu, ktorá podlieha sprísneným zákonným podmienkam.  

8.38 Počas celého trvania väzby bol žiadateľ maximálnym možným spôsobom izolovaný. Umiestnený bol 
na samotke o veľkosti max. 5 m2 (mimo postele), čím sa, s výnimkou predvádzania pred OČTK a 
stretnutí s obhajcom, dostal do stavu úplnej sociálnej izolácie a sociálnej deprivácie. Žiadateľovi neboli 

ponúknuté žiadne aktivity mimo cely, aj keď na ne mal v zmysle § 26 Zákona o výkone väzby3 nárok.  

8.39 Pri výkone väzby bol žiadateľ umiestnený do tzv. bezpečnostnej cely. V cele bol mrežový systém za 
dverami cely a z vnútornej strany okna; vybavenie a zariadenie cely bolo pripevnené k podlahe alebo 
na stenu. Stolička pri stole bola bez operadla a priskrutkovaná k podlahe. V zmysle § 7 ods. 4 Zákona 
o výkone väzby sú bezpečnostné cely určené pre agresívnych, nebezpečných väzňov alebo väzňov, 

 
3  Zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o výkone  

väzby“). 
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ktorí porušujú ústavný poriadok, sú stíhaní pre trestné činy podľa § 47 ods. 2 Trestného zákona alebo 
im možno podľa Trestného zákona uložiť trest odňatia slobody na doživotie. Žiadateľ však nepatrí do 
žiadnej z týchto kategórií väzňov, preto nebol daný dôvod, aby bol umiestnený do bezpečnostnej cely. 

8.40 Žiadateľ spal na železnej posteli s absolútne nevyhovujúcim matracom. Ten bol veľmi tenký a železné 
lamely mu tlačili na kostný aparát. Spánok na boku vôbec nebol možný. 

8.41 V cele nebolo možné zapnúť a vypnúť svetlo, resp. nebolo k dispozícii ani žiadne menšie svetlo 
(lampička) na lokálne osvetlenie napríklad priestoru na čítanie. Zapínanie svetla začínalo ráno o 5:30 
a vypínalo sa večer o 21:30.  

8.42 Žiadateľovi nebolo umožnené používať príbor a tanier. Jesť mohol len lyžicou z ešusu, bez možnosti 
jedlo krájať. 

8.43 Vychádzku mal povolenú jednu hodinu denne v priestore s rozlohou cca 20-25 m2 s vysokými múrmi, 
so zamrežovaným stropom a bez priameho slnečného svetla. Na žiadateľove žiadosti o umožnenie 
vychádzok dvakrát denne nebolo nijako reagované. 

8.44 Žiadateľ mal podľa § 26 Zákona o výkone väzby právo na športovú a záujmovú činnosť, na 
vzdelávanie, a to individuálnou formou vrátane prístupu k odbornej literatúre, ako aj  právo požiadať 
o výkon pracovnej činnosti. V skutočnosti však reálny výkon tohto práva umožnený nebol, keďže mu 
neboli ponúknuté žiadne aktivity, a to napriek osobitnej žiadosti. Rovnako nebolo vyhovené ani 
žiadosti o pridelenie práce. Navyše vzdelávanie a štúdium odbornej literatúry neboli možné aj z ďalších 
dôvodov, a to z dôvodu nefunkčnosti knižnice v rámci ústavu a neumožnenia zabezpečiť pre žiadateľa 
zo strany blízkych osôb dioptrické okuliare, ktoré nevyhnutne potreboval na čítanie. 

8.45 Podľa § 27 Zákona o výkone väzby mal žiadateľ nárok na prístup ku knihám vo väzenskej knižnici. 
Ani reálny výkon tohto práva vo väzbe zabezpečený nebol. V skutočnosti mala knižnica vo väznici 
dlhodobo inventúru. Žiadne knihy z knižnice preto neboli počas väzby dostupné (s výnimkou štyroch 
kníh, ktoré J. Haščákovi v úvode väzby z dobrej vôle poskytol psychológ). Neskôr bolo aj poskytnutie 
kníh psychológom zakázané zo strany vedenia ústavu.  

8.46 Jediná možnosť, ako sa žiadateľ mohol dostať ku knihám bola, že mu ich pošle rodina. Právo na 
prijímanie balíkov s vecami osobnej potreby (vrátane kníh) vyplýva z § 22 ods. 1 Zákona o výkone 
väzby. Žiadateľ prejavil hneď na začiatku väzby o túto možnosť záujem. Pravidlá, ktoré musel za týmto 
účelom splniť, však prakticky znemožnili ich doručenie. Musel najprv požiadať o schválenie riaditeľom 
ústavu, následne odoslať rodine prostredníctvom OČTK balíčenku a až po doručení tejto balíčenky by 
mohla rodina vložiť do balíka päť kníh, nalepiť na balík balíčenku a odoslať ho. Napriek jej odoslaniu, 
žiadna balíčenka rodine do dňa ukončenia väzby z neznámych príčin neprišla. Obhajkyňa ešte počas 
tohto procesu ponúkla možnosť knihy doručiť osobne. To jej však bolo bez odôvodnenia odmietnuté.  

8.47 Žiadateľovi nebolo dovolené prevziať si od obhajkyne dioptrické okuliare, ktoré nevyhnutne potreboval 
na čítanie, a teda aj na efektívnu prípravu vlastnej obhajoby. Dôvod bol obdobný ako s knihami. Má 
právo mať okuliare na čítanie, no musí o to požiadať riaditeľa. V prípade jeho súhlasu treba požiadať 
o balíčenku, odoslať ju rodine a až následne po obdržaní balíčenky môže rodina okuliare v nárokovom 
balíku poslať.  

8.48 Obálka s balíčenkou na okuliare a knihy sa však tak dlho nachádzala u vyšetrovateľky, že prišla v 
čase, keď už bol žiadateľ z väzby prepustený. Rovnaký postup sa týkal aj hodiniek, ktorých možnosť 
mať pri sebe v cele vyplýva rovnako z § 17 Zákona o výkone väzby.  Týmto jednaním bol žiadateľovi 
zásadne sťažený efektívny výkon jeho práva na účinnú obhajobu. 
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8.49 Podľa ust. § 14 Zákona o výkone väzby má obvinený právo na vlastný odev, bielizeň a obuv, za 
podmienok tam uvedených. Žiadosť o možnosť zabezpečiť si vlastné oblečenie podal žiadateľ 
riaditeľovi príslušného ústavu, táto bola schválená, avšak s odvolaním sa na situáciu spôsobenú 
epidémiou Covid-19, nebola realizovaná. Takýto postup však nemá oporu v Zákone o výkone väzby 
a ani inom právnom predpise. Takýto postup zároveň nemal ani žiadne epidemiologické opodstatnenie 
v súvislosti s ochorením Covid-19.  

8.50 Žiadateľ v dôsledku uvedeného používal po celý čas väzby erárne oblečenie, ktoré však nebolo 
menené v dostatočných časových intervaloch, a preto nespĺňalo elementárne hygienické požiadavky. 
Napr. spodné tričko, ktoré mu bolo pridelené pri nástupe do príslušného ústavu, t.j. dňa 4.12.2020, 
bolo vymenené za nové až po devätnástich dňoch, t.j. dňa 23.12.2020. Ostatné veci boli menené v 
dvojtýždňových intervaloch. 

8.51 Žiadateľ sa počas celej doby obmedzenia osobnej slobody (38 dní) bez svojho vlastného zavinenia 
zdravo nevyspal, a to napriek tomu, že § 15 Zákona o výkone väzby mu priznáva právo na nepretržitý 
osemhodinový spánok na lôžku. Hlavným dôvodom bola skutočnosť, že bol v noci vystavovaný 
pravidelným kontrolám. Tie prebiehali tak, že v polhodinových, príp. hodinových intervaloch 
dochádzalo k rozsvieteniu svetla, pričom tieto kontroly boli zároveň sprevádzané hlukom, ktorý 
spôsobilo silné buchnutie dvoch dverí pri vstupe a výstupe z daného väzenského sektora za účelom 
kontroly. 

8.52 Žiadateľ bol teda pravidelne v noci budený, a to každú hodinu, resp. v prvé dni to bolo dokonca každú 
polhodinu a neskôr po incidente z 29.12.2020 (samovražda Milana Lučanského) každú polhodinu. V 
nadväznosti na to potom trpel spánkovou depriváciou a citeľným znížením kognitívnych funkcií.   

8.53 Predmetné kontroly pravdepodobne predstavovali systémové opatrenie na ochranu väzobne 
stíhaných osôb. Neprimerane častým budením sa však týmto osobám navodzuje fyzický stav spojený 
s nedostatkom spánku, kedy človek prestáva myslieť racionálne a je skôr náchylný podvoliť sa, a to 
v situácii kedy sa tieto osoby potrebujú aktívne brániť proti obvineniam, ktoré sú proti nim vznesené.    

8.54 V záujme ochrany väzobne stíhanej osoby pred možným pokusom o sebapoškodenie, či samovraždu, 
tak v skutočnosti dochádza k dlhodobému pozbaveniu práva väznenej osoby na nočný odpočinok. 
Zákon o výkone väzby pritom väzňom priznáva právo na nepretržitý osemhodinový spánok.  

8.55 Ako už bolo vyššie uvedené, v dôsledku viac ako mesiac trvajúceho prerušovaného spánku došlo k 
zníženiu kognitívnych schopností žiadateľa v danom čase. Nepamätal si veci, nevedel si spomenúť, 
čo mal na obed v predchádzajúci deň, bol neustále unavený a vynechávala mu krátkodobá pamäť. 
Takéto pravidelne sa opakujúce budenie mu počas celého trvania pozbavenia osobnej slobody (38 
dní) spôsobovalo fyzické aj psychické utrpenie. Navyše, tým došlo aj k faktickému obmedzeniu jeho 
práva na obhajobu, ku ktorej mal mať vytvorené podmienky aj v ústave na výkon väzby (vlastné 
štúdium právnych dokumentov, zvažovanie právnej stratégie, pokyny obhajcovi). 

8.56 Nedostatok spánku mal nepriaznivý dopad aj na žiadateľov zdravotný stav. V dôsledku stresového 
prostredia súvisiaceho jednak so samotným pozbavením osobnej slobody, spojeným s vyššie 
opísanými nepriaznivými podmienkami, v ktorých sa nachádzal, a v neposlednom rade z dôvodu 
dlhodobo prerušovaného spánku došlo k výraznému nárastu jeho krvného tlaku. Po konzultácii s 
kardiológom bol J. Haščák upozornený na skutočnosť, že k zvýšeniu krvného tlaku došlo veľmi 
pravdepodobne v dôsledku spánkovej deprivácie, keďže táto spôsobuje zmeny v hormonálnej 
rovnováhe dotknutej osoby (lekárska správa spolu so žiadosťou o vyšetrenie boli predložené 
prostredníctvom obhajcu k rukám riaditeľa Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon 
väzby Ilava). Rovnako došlo k zvýšeniu jeho tepovej frekvencie. J. Haščák musel z uvedených 
dôvodov na základe odporúčaní lekára pristúpiť k užívaniu liekov na zníženie krvného tlaku. 
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8.57 Zákon o výkone väzby priznáva väzňom právo na sprchovanie najmenej dvakrát do týždňa. Z dôvodov 
individuálnych okolností je možné povoliť aj častejšie sprchovanie, a to podľa potreby (§ 16 ods. 6). 
Frekvencia sprchovania (dvakrát do týždňa) bola v danom prípade nedostatočná kvôli objektívnemu 
zdravotnému problému. J. Haščák predložil na schválenie žiadosť o denné sprchovanie, ktorú podložil 
aj lekárskou správou. V nadväznosti na to mu bolo umožnené sprchovať sa nie dvakrát ale „až“ trikrát 
týždenne, čo bolo s ohľadom na odporúčanie lekára absolútne nedostatočné.  

8.58 J. Haščák trpí chronickými problémami s chrbticou. Prostredníctvom svojho obhajcu požiadal o 
možnosť zabezpečenia rôznych zdravotných pomôcok. O predmetnej žiadosti, ktorá nadväzuje na 
právo každého väzňa na zdravotnú starostlivosť, ako aj na športovú aktivitu, však nebolo ku dňu 
ukončenia jeho väzby rozhodnuté. 

8.59 V dôsledku väzby došlo k úplnej eliminácii styku žiadateľa s jeho rodinou a maloletými deťmi. J. 
Haščák nepožiadal o umožnenie návštev, keďže mu bolo zo strany príslušného ústavu oznámené, že 
v dôsledku situácie spôsobenej epidémiou Covid-19 sú návštevy v ústave zakázané. Pritom treba brať 
na zreteľ skutočnosť, že vo väzbe bol v období vianočných sviatkov, ktoré ľudia na Slovensku tradične 
trávia v kruhu najbližších a v ktorom sú teda negatívne dopady odlúčenia od rodiny a maloletých detí 
ešte znásobené. 

8.60 Žiadateľ mal záujem práve z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a s tým súvisiacou 
nemožnosťou osobných návštev byť s rodinou a priateľmi v písomnom styku, aby tak čo možno najviac 
eliminoval svoju sociálnu depriváciu a odlúčenie od rodiny.  

8.61 S ohľadom na § 20 ods. 3 Zákona o výkone väzby všetka korešpondencia bola žiadateľom odosielaná 
a prijímaná prostredníctvom OČTK. To samo o sebe predstavuje významný zásah do jeho súkromia. 
Obzvlášť, ak je samotné rozhodnutie o väzbe nezákonné, ako tomu bolo v tomto prípade. V dôsledku 
zadržiavania a kontroly korešpondencie zo strany konajúcej vyšetrovateľky zároveň dochádzalo k 
veľkým prieťahom pri doručovaní.   

8.62 Už v prvý deň, kedy žiadateľovi bolo umožnené využiť možnosť napísať listy svojej rodine a hlavne 
dvom maloletým synom, tak aj urobil (konkrétne dňa 7.12.2020). Počas 38 dní trvania väzby odovzdal 
na poštovú prepravu prostredníctvom OČTK niekoľko desiatok listov pre rodinu a priateľov. Svojim 
dvom maloletým synom písal denne. Do skončenia väzby však bolo jednotlivým adresátom 
doručených spolu len 7 listov. 

8.63 Prvý list dostali maloletí synovia až dňa 23.12.2020. Ďalšie dva listy im boli doručené dňa 30.12.2020. 
J. Haščák im pritom písal každý deň, keďže mal enormný záujem udržiavať s nimi pravidelný kontakt 
na dennej báze. Žiadateľ dostal prvý list od rodiny až 30.12.2020, napriek tomu, že listy boli odoslané 
už 7.12.2020.  

8.64 Dňa 7.1.2021 bol žiadateľ prepustený z väzby na slobodu. Vyšetrovateľka napriek tomu aj po tomto 
dátume pokračovala v nezákonnej kontrole korešpondencie doručovanej žiadateľovi, resp. 
odosielanej žiadateľom v čase jeho väzby a túto pre nezákonnú kontrolu zadržiavala a následne 
doručovala aj s niekoľkomesačným časovým odstupom. Napr. list určený maloletým synom 
odovzdaný na poštovú prepravu pred Vianocami, vyšetrovateľka doručila týmto maloletým až pred 
Veľkou nocou. Veľká časť listov určených maloletým synom nie je do dnešného dňa doručená a je 
zadržiavaná bez právneho základu. 

8.65 J. Haščák požiadal dňa 8.12.2020 o umožnenie telefonickej komunikácie so svojou mamou a štyrmi 
kolegami z práce, ktorí sú zároveň jeho osobní priatelia. Dňa 30.12.2020 (t.j. po 22 dňoch) bol J. 
Haščák informovaný o tom, že vyšetrovateľka jeho žiadosti dňa 17.12.2020 nevyhovela. Svoj nesúhlas 
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vyšetrovateľka vyznačila iba napísaním slova „nesúhlasím“ na dotknutú žiadosť. Dôvody nevyhovenia 
žiadosti vyšetrovateľka neuviedla. 

Zásah do pracovného života žiadateľa 

8.66 Žiadateľovi bola spôsobená významná nemajetková ujma aj vo sfére pracovného života tým, že z 
dôvodu Trestného stíhania musel ukončiť svoje pôsobenie vo výkonných a riadiacich orgánoch 
skupiny Penta, ktorú úspešne budoval viac ako 25 rokov.   

8.67 Pokiaľ na svoj post musel náhle rezignovať takto vysoko postavený manažér, akým bol v skupine 
Penta žiadateľ, dochádzalo tak prirodzene i k nežiadúcim komplikáciám pri podnikaní celej skupiny, 
na ktorej úspechu mal žiadateľ eminentný záujem. Zadržanie a následné uvalenie väzby na jeho 
osobu napríklad znemožnilo odovzdanie pracovnej agendy kolegom a spolupracovníkom.  

 Požadovaná satisfakcia - ospravedlnenie  

9.1 Podľa Zákona o zodpovednosti štátu žiadateľ má právo domáhať sa náhrady nemajetkovej ujmy aj 

formou ospravedlnenia. Táto skutočnosť vyplýva z dôvodovej správy k Zákonu o zodpovednosti štátu4, 

znenia § 17 ods. 2 Zákona o zodpovednosti štátu5, ako aj z primeraného použitia § 13 Občianskeho 

zákonníka na náhradu nemajetkovej ujmy podľa Zákona o zodpovednosti štátu.6   

9.2 Podľa bodu 36 rozhodnutia NS ČR sp. zn. 30 Cdo 2263/2016 zo dňa 30.5.2018 „omluva jako 
satisfakční prostředek zahrnující vyjádření subjektivního požadavku poškozeného na projev jemu 
vstřícné vůle státu není ani konstatováním porušení práva a ani náhradou nemajetkové újmy v 
penězích. Poškozený jejím uplatněním vyjadřuje, že mu jde o projev uznání chyby. Ve fungujícím 
právním státě uznávajícím pravidla slušnosti by měla být k dispozici vždy, jako kompenzační 
prostředek první, pro mnohé dokonce jediné volby.“  

9.3 S ohľadom na okolnosti prípadu a politizáciu celého Trestného stíhania je žiadateľ presvedčený, že 
adekvátnym prostriedkom nápravy ujmy, ktorá mu bola spôsobená, je predovšetkým morálna 
satisfakcia formou ospravedlnenia zo strany štátu. Primárnym cieľom, ktorý žiadateľ sleduje podaním 
tejto žiadosti je preto práve dosiahnutie takéhoto ospravedlnenia, a nie nevyhnutne dosiahnutie 
náhrady majetkovej škody alebo peňažnej satisfakcie. Pri jednoduchom vyplatení peňažných 
prostriedkov z verejných zdrojov totiž úplne absentuje element sebareflexie a zamyslenia sa zo strany 
zodpovedných predstaviteľov štátu, ktorý žiadateľ v predmetnom prípade považuje za kľúčový – 
okrem iného aj na to, aby sa podobné porušenia základných práv a slobôd občanov zo strany štátu 
neopakovali aj v iných prípadoch. Ospravedlnenie tiež môže aspoň čiastočne napraviť pokrivený 
obraz o žiadateľovi vyvolaný v spoločnosti nezákonnými úkonmi OČTK a ŠTS. 

9.4 Žiadateľ žiadosťou v prvom rade a predovšetkým požaduje ospravedlnenie od štátu za nezákonné 
Trestné stíhanie a za vyššie opísanú majetkovú a nemajetkovú ujmu. Ak sa štát ospravedlní, žiadateľ 
si nebude ďalej uplatňovať žiadne peňažné nároky uvedené vyššie v súvislosti s jeho nezákonným 
Trestným stíhaním, zadržaním a väzbou a písomne sa ich vzdá.  

 
4  Podľa osobitnej časti Dôvodovej správy k § 17 a 18 Zákona o zodpovednosti štátu: „Náhrada škody by mala predstavovať 

„spravodlivé zadosťučinenie“ a zahŕňať napr. peňažnú náhradu nemajetkovej ujmy (morálnu ujmu), ako aj iné formy 
zadosťučinenia (napr. verejné ospravedlnenie, uverejnenie zrušujúceho rozsudku a stručného znenia odôvodnenia a pod.).“ 
(zdôraznenie pridané) 

5  Podľa § 17 ods. 2 Zákona o zodpovednosti štátu peňažná náhrada nemajetkovej ujmy prichádza do úvahy „ak nie je možné 
uspokojiť ju inak“. 

6  § 25 ods. 1 Zákona o zodpovednosti štátu. 
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9.5 Ak sa štát odmietne ospravedlniť, žiadateľ si súdnou cestou uplatní peňažné nároky v celkovej 
predpokladanej výške medzi 13.496.724 až 16.829.724 EUR pozostávajúce z predbežne vyčísleného 
ušlého zisku v predpokladanej výške medzi 13.422.677 až 16.755.677 EUR, trov Trestného konania 
vo výške 41.747,66 EUR a peňažnej satisfakcie za spôsobenú nemajetkovú ujmu vo výške 32.300 
EUR. Výšku ušlého zisku žiadateľ upresní na základe schválenej účtovnej závierky spoločnosti Penta 
Investments Limited najneskôr do konca augusta 2022. 

9.6 Pokiaľ žiadosti nebude vyhovené do šiestich mesiacov od jej podania, alebo pokiaľ ešte pred 
uplynutím tejto doby bude zrejmé, že tejto žiadosti vyhovené nebude, uplatníme nároky na náhradu 
škody žalobou na príslušnom súde spolu s príslušenstvom. 

 


