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I. Trestní stíhání
Dne 11.10.2006 zahájila Policie ČR, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ),
Služba kriminální policie a vyšetřování (SKPV) proti Mgr. Věře Jourové usnesením ze dne
11.10.2006, ČTS:UOOZ-80/V7-2006 trestní stíhání dle ust. § 160 odst. 1 tr.řádu pro podezření ze
spáchání trestného činu přijímání úplatku dle ust. § 160 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákona č.
140/1961 Sb.
Dne 13.10.2006 v 16:50 byla Mgr. Věra Jourová zadržena na letišti Praha-Ruzyně po příletu
z pracovní cesty v Bělorusku, kde působila jako expertní poradce EU projektu European Union
Regional capacity building iniciative (RCBI I) project. Téhož dne jí bylo sděleno obvinění a byla
vzata do vazby.
Omezení osobní svobody trvalo od 13. 10. 2006 do 16. 11. 2006. Trestní stíhání bylo následně
zastaveno usnesením Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9 ze dne 24.7.2008, sp. zn. 2ZT
462/2006, které nabylo právní moci dne 19.8.2008. Důvodem zastavení byl jednoznačný závěr
orgánů činných v trestním řízení, že skutek, pro který byla Mgr. Věra Jourová stíhána, se
nestal. Nepřipadají tedy v úvahu žádné pochybnosti o možné (byť neprokázané či
neprokazatelné) vině ani postih za přestupek či jiný správní delikt. Uvedený důvod zastavení
trestního stíhání je z hlediska obviněného nejpříznivější a nejjednoznačnější.
II. Předběžné uplatnění nároku na náhradu škody
Mgr. Věra Jourová požádala Ministerstvo spravedlnosti o náhradu vzniklé škody dle ust. § 14
zákona č. 82/1998 Sb. výzvou ze dne 12. 2. 2009 a opakovaně dne 12. 3. 2010. Požadovala náhradu
skutečné škody za vynaložené náklady právního zastoupení, náhradu nemajetkové újmy vzniklé
nezákonným trestním stíháním a ušlý zisk, neboť v důsledku zadržení jí ušel očekávaný zisk z další
účasti v pokračujícím projektu RCBI part I. a celé následující části RCBI part II. Ministerstvo
spravedlnosti následně Mgr. Věře Jourové částečně vyhovělo a ve smyslu závěrečného stanoviska ze
dne 16.6.2010, č.j. 984/2009-ODSK-ODSK/21 jí na nákladech právního zastoupení přiznalo částku
138.593,- Kč (z požadovaných 158.406,50 Kč) ohledně ostatních nároků ji odkázalo na soud.
Nezákonnost a nedůvodnost trestního stíhání tak byla uznána i ministerstvem spravedlnosti
jako nesporná, další řízení se týkalo pouze výše vzniklé škody a nároku na náhradu
nemajetkové újmy.
III.Řízení před soudem
Řízení ve věci zbývající části zahájené dne 22.7.2010 probíhalo u Obvodního soudu pro Prahu
2 pod sp. zn. 41 C 213/2010 a následně 41 C 123/2012. Věc byla v rámci řízení o opravných
prostředcích posuzována též Městským soudem v Praze, Nejvyšším soudem v Brně a Ústavním
soudem ČR. Posledním rozhodnutím ve věci je rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2, č.j. 41 C
123/2012 – 295 ze dne 10.4.2014, kterým byla Mgr. Věře Jourové přiznána celková částka
2.703.994,44 Kč s příslušenstvím, náhrada nákladů právního zastoupení ve výši 224.667,90 Kč a
podle poměru úspěchu ve věci bylo rozhodnuto o náhradě nákladů státu. Rozhodnutí bylo výsledkem
předchozího dokazování i právních názorů odvolacího, dovolacího a Ústavního soudu, nebylo tedy
nijak překvapivé. Nezákonnost trestního stíhání Mgr. Věry Jourové a nezákonnost postupu

orgánů činných v trestním řízení tak byla opakovaně konstatována i v rámci soudního řízení
(jedná se o podmínku tvořící základ všech uplatněných nároků), po objasnění rozhodných
skutečností a rozsáhlém dokazování pak byla zjištěna i výše přiznané náhrady.
Mgr. Věra Jourová následně vzala zpět podané odvolání, kterým napadala část uvedeného
rozsudku. K postupu soudu, ani k procesnímu postupu Ministerstva spravedlnosti
vystupujícímu za Českou republiku na straně žalované jí ani jako žalobkyni ani jako
ministryni pro místní rozvoj nepřísluší se jakkoliv vyjadřovat.
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