ODŠKODNĚNÍ ZA VÝBUCHY V MUNIČNÍCH SKLADECH
Na základě zákona 324/201 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených
mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice mají nárok na
odškodnění fyzické osoby, které byly v rozhodném období od 16. 10. 2014 do 13. října
2020:
-

přihlášeny k trvalému pobytu v obci,
byly držitelem povolení k trvalému pobytu a byly přihlášeny k pobytu v obci.

Jde o fyzické osoby, které kdykoli v uvedeném období v obci trvale bydlely po jakoukoli dobu
(mohli se odstěhovat, přistěhovat, narodit).
Nárok na přiznání jednorázového odškodnění nepřechází na dědice oprávněné osoby, a to
ani v případě, že oprávněná osoba zemře po uplatnění nároku.

Nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění nemá oprávněná osoba za tu část
rozhodného období, kdy bylo místem jejího trvalého pobytu sídlo ohlašovny.
(obecní úřad).
Každá osoba podává žádost sama za sebe, za děti podává žádost zákonný zástupce, za
osoby omezené ve svéprávnosti podává žádost jejich opatrovník.
V žádosti není nutné uvádět, odkdy dokdy zde daná osoba žila, Ministerstvo vnitra (dále MV)
si údaje zjistí z registru obyvatel.
Žádost musí obsahovat kromě identifikačních údajů (jméno, adresa, datum narození, číslo
OP, případně cestovního dokladu) také způsob vyplacení (složenka, účet – číslo).
Vyplněnou žádost je nutné podat v termínu od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 – musí být doručena
na MV nejpozději 30. 6. 2022 (nestačí žádost 30. 6. 2022 odeslat) buď:
-

poštou (doporučeně)
datovou schránkou
emailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Žádosti neposílejte v letošním roce, zákon je účinný od 1. 1. 2022.
MV nezasílá žadateli potvrzení o doručení žádosti, doporučuje se zaslat žádost doporučeně.
MV má po přijetí žádosti 90 dní na posouzení a následně 30 dní na vyplacení peněz.
V případě, že bude žádosti vyhověno, MV nezasílá žadateli rozhodnutí, ale rovnou vyplácí
peníze.
Budou-li v žádosti chybět některé náležitosti, MV žadatele vyzve k doplnění.
Proti rozhodnutí MV nelze podat rozklad.
S případnými dotazy je možné se obrátit na mailovou adresu vrbetice@mvcr.cz.
Formulář je dostupný ke stažení na stránkách https://www.mvcr.cz/clanek/jednorazoveodskodneni-vrbetice.aspx.
Uspokojením nároků podle tohoto zákona zanikají oprávněným subjektům nároky na náhradu
škody uplatňované v souladu s účelem odškodnění podle jiných právních předpisů.
Vyplacené odškodnění nepodléhá zdanění a také se neuvádí do příjmu v daňovém přiznání.

Otázky a odpovědi:
Přechází nárok na dědice?
Nikoli, nárok na přiznání jednorázového odškodnění nepřechází na dědice oprávněné osoby,
a to ani v případě, že oprávněná osoba zemře po uplatnění nároku.
Jsem občan Slovenské republiky a mám povolení k pobytu na území obce, mám nárok?
Ano, pokud jste osoba, která byla v rozhodném období držitelem povolení k trvalému pobytu
a byla přihlášena k pobytu v obci.
Mám nemovitost v obci, a fakticky tady žiju, mám nárok?
Nikoli, pokud se nejedná o trvalý pobyt. Lze však podat žádost, kterou MV zamítne a mohu se
obrátit na soud prostřednictvím advokátní kanceláře.

