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Škodná událost 

2194008193  
 

Ing. Jan Macháček 
Michalcova 700 
517 41  Kostelec nad Orlicí 

957 444 555 
 
Místo odeslání / datum 
V Praze dne 30.04.2019 
 
 
Věc:  Ukončení šetření škodné události 
 
 
Vážený pane, Vážení, Vážená paní, 
 
dovolujeme si Vám oznámit, že jsme ukončili šetření škodné události s níže uvedenou identifikací: 
 
Škodná událost č.: 2194008193 
Pojistná smlouva: 0013972499 
Datum vzniku:  07.11.2018 
Škodná událost:  
Pojištěný:  Exekutorský úřad Rychnov n. Kn, Nádražní 486, 517 21  Týniště nad Orlicí 
Poškozený:  Ing. Jan MACHÁČEK, Michalcova 700, 517 41  Kostelec nad Orlicí 
 

V rámci pojištění odpovědnosti za škodu jsme obdrželi oznámení, že jste vůči Mgr. Bohumilu Brychtovi, 
soudnímu exekutorovi, se sídlem Michalcova 700, 517 41 Kostelec nad Orlicí, vznesl požadavek na náhradu 
škody. Ve výzvě k náhradě škody ze dne 30. 3. 2019 jste uvedl, že pojištěný se dne 7. 11. 2018 vloupal do bytu 
č. 1537/363 v budově čp. 1537 a čp. 1538 v Rychnově nad Kněžnou a odcizil veškeré zařízení bytu, osobní 
majetek poškozeného a jeho společníků, dokumenty, doklady, cennosti a mimo jiné i finanční hotovost. Výši 
škody jste vyčíslil na částku 1 075 000 Kč. 

 
Součástí doložených dokladů je také „Vyrozumění o vyklizení“ ze dne 7. 11. 2018, ve kterém je uvedeno, 

že k vyklizení výše uvedené nemovitosti došlo na základě pověření Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou 
v rámci č.j. 18 EXE 719/2018. 

 
 K výše uvedenému Vám sdělujeme, že podle § 1 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za 
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o 
změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), stát odpovídá za 
škodu způsobenou při výkonu státní moci. Ustanovení § 4 zákona č. 82/1998 Sb. stanoví, že za výkon 
státní správy se považují úkony soudního exekutora při výkonu exekuční činnosti. Podle ustanovení § 6 
odst. 2 písm. a) zákona 82/1998 Sb. jedná jménem státu ve věcech náhrady škody způsobené soudním 
exekutorem Ministerstvo spravedlnosti ČR. 
 
          Vzhledem k výše uvedenému jsme nuceni konstatovat, že předmětná škodná událost není sjednaným 
pojištěním krytá, pojistiteli nevznikla povinnost poskytnout pojistné plnění a spis škodné události bude odložen. 
Se svým požadavkem na náhradu škody se tedy obraťte na Ministerstvo spravedlnosti ČR. 
 
 S pozdravem 
 

  
Petr Ferenczi 
manažer odboru  
likvidace pojistných událostí 
úsek neživotního pojištění 

JUDr. Kateřina Myškeříková 
vedoucí oddělení likvidace  
nestandardních pojistných událostí  
úsek neživotního pojištění 

 Váš dopis / ze dne 
 

 
 Telefon 
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Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného 
zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění“, 
který je trvale dostupný na webové stránce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“. 

 

https://www.cpp.cz/ochrana-osobnich-udaju/

