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INFORMACE K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ 

JEDNORÁZOVÉHO ODŠKODNĚNÍ V SOUVISLOSTI 

S MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ V AREÁLU MUNIČNÍCH SKLADŮ 

VLACHOVICE-VRBĚTICE 

Na základě zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů 

dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice 

a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o jednorázovém odškodnění“), mohou 

oprávněné fyzické osoby žádat o poskytnutí jednorázového odškodnění. 

 

1. KDO JE OPRÁVNĚNÁ OSOBA? 

 Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která byla v rozhodném období 

přihlášena k trvalému pobytu (nebo byla držitelem povolení k trvalému pobytu a byla 

přihlášena k pobytu) na území obce  

a) Bohuslavice nad Vláří, 

b) Haluzice, 

c) Lipová, 

d) Slavičín, nebo 

e) Vlachovice. 

Oprávněná osoba nemá nárok na poskytnutí jednorázového odškodnění za tu 

část rozhodného období, kdy bylo místem jejího trvalého pobytu sídlo ohlašovny (kdy 

byla přihlášena k trvalému pobytu na obecním úřadě). 

 

2. JAKÉ JE ROZHODNÉ OBDOBÍ PRO PŘIZNÁNÍ NÁROKU? 

Rozhodné období je období od 16. října 2014 do 13. října 2020.  

 

3. JAKÝM ZPŮSOBEM MŮŽE OPRÁVNĚNÁ OSOBA PODAT ŽÁDOST? 

Žádost je třeba podat písemně, a to buď 

- poštou na adresu podatelny Ministerstva vnitra (náměstí Hrdinů 1634/3, 

P. O. BOX 155, Praha 4, 140 21) 

- e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem 

na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra (posta@mvcr.cz). 

- prostřednictvím datové schránky. 
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Ministerstvo vnitra připravilo formulář žádosti obsahující všechny zákonné 

náležitosti. Pro urychlení vyřizování žádostí a za účelem vyhovění všem zákonným 

požadavkům doporučujeme proto využívání tohoto formuláře. Formulář je dostupný 

na internetových stránkách Ministerstva vnitra. 

 V některých případech bude žádost podávat zástupce oprávněné osoby 

(typicky zákonný zástupce u nezletilých dětí či opatrovník u osob, jejichž 

svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu). 

 

4. MUSÍ BÝT PODPIS NA ŽÁDOSTI ÚŘEDNĚ OVĚŘEN? 

Podpis žadatele nemusí být úředně ověřen. Při podání žádosti poštou tedy 

postačí prostý vlastnoruční podpis.  

Při podání žádosti e-mailem musí být e-mail podepsán uznávaným 

elektronickým podpisem. 

 

5. KDY LZE ZAČÍT PODÁVAT ŽÁDOSTI O JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ? 

Žádosti lze podávat od 1. ledna 2022, kdy nabude účinnosti zákon o jednorázovém 

odškodnění. 

 

6. DO KDY LZE PODAT ŽÁDOST O JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ?  

Nárok na jednorázové odškodnění je třeba uplatnit u Ministerstva vnitra 

do 30. června 2022, jinak nárok zaniká. Do 30. června 2022 je tedy nutné, aby 

Ministerstvo vnitra obdrželo žádost (řízení o žádostech, které dojdou Ministerstvu 

vnitra po 30. červnu 2022, budou zastavena a odškodnění nebude vyplaceno). 

 

7. O JAKOU ČÁSTKU LZE POŽÁDAT? 

Žadatel nežádá o vyplacení konkrétní částky, ale o přiznání jednorázového 

odškodnění, jehož výše je dána přímo zákonem. V žádosti se proto neuvádí 

konkrétní částka, která má být vyplacena.                               

 

8. JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE MINISTERSTVO VNITRA OVĚŘOVAT SPLNĚNÍ 

PODMÍNEK PRO PŘIZNÁNÍ JEDNORÁZOVÉHO ODŠKODNĚNÍ? 

Ministerstvo vnitra bude ověřovat, zda osoba byla v rozhodném období 

přihlášena k trvalému pobytu nebo byla držitelem povolení k trvalému pobytu a byla 

přihlášena k pobytu na území některé z oprávněných obcí z úředních evidencí, 

do nichž má zřízen přístup. Žadatelé proto nemusí svůj pobyt na území oprávněných 

obcí nijak dokládat. V žádosti se ani neuvádí, po jakou dobu byla oprávněná osoba 

přihlášena k trvalému pobytu na území některé z oprávněných obcí, neboť to zjistí 

Ministerstvo vnitra z úředních evidencí. 
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9. DO KDY MUSÍ MINISTERSTVO VNITRA ROZHODNOUT? 

Ministerstvo vnitra rozhodne o žádosti o poskytnutí jednorázového odškodnění 

do 90 dnů ode dne zahájení řízení (tzn. od obdržení žádosti).  

Jednorázové odškodnění bude vyplaceno do 30 dnů ode dne, kdy bylo žádosti 

vyhověno (tzn. do 120 dnů od obdržení žádosti). Při kladném vyřízení žádosti nebude 

žadateli zasíláno žádné rozhodnutí, ale dojde rovnou k výplatě finančních prostředků. 

Pokud žadatel nesplní podmínky, bude mu zasláno rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti (do 90 dnů od obdržení jeho žádosti.). 

 

10. JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE JEDNORÁZOVÉ ODŠKODNĚNÍ VYPLACENO? 

Ministerstvo vnitra vyplatí jednorázové odškodnění buď převodem na účet, 

nebo poštovní poukázkou. Volbu provede žadatel v žádosti. Pokud tak žadatel 

neučiní, Ministerstvo vnitra ho vyzve, aby určil způsob vyplacení jednorázového 

odškodnění dodatečně. 

 

11. JAKÁ JE VÝŠE JEDNORÁZOVÉHO ODŠKODNĚNÍ? 

Výše jednorázového odškodnění se odvíjí od počtu dnů, k nimž byla oprávněná 

osoba přihlášena k trvalému pobytu na území některé z oprávněných obcí. Zákon 

stanoví, že  

a) v období od 16. října 2014 do 12. prosince 2014 oprávněné osobě náleží 

odškodnění ve výši 300 Kč za každý kalendářní den trvalého pobytu na území 

některé z oprávněných obcí. 

b) v období od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 oprávněné osobě 

náleží odškodnění ve výši 100 Kč za každý kalendářní den trvalého pobytu na území 

některé z oprávněných obcí.  

c) v období od 24. prosince 2015 do 13. října 2020 oprávněné osobě náleží 

odškodnění ve výši 20 Kč za každý kalendářní den trvalého pobytu na území některé 

z oprávněných obcí. 

Zvláštní pravidla platí pro obec Slavičín (s výjimkou části obce Divnice, pro 

kterou platí pravidla uvedená výše). V obci Slavičín náleží oprávněným osobám 

za každý kalendářní den trvalého pobytu 

a) v období od 13. prosince 2014 do 23. prosince 2015 20 Kč  

b) v období od 24. prosince 2015 do 13. října 2020 4 Kč.  

Za období od 16. října 2014 do 12. prosince 2014 nenáleží osobám s trvalým 

pobytem na území obce Slavičín (s výjimkou části obce Divnice) žádné odškodnění. 

 



 

4 
 

      12. PODLÉHÁ ODŠKODNĚNÍ DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB? 

 Zákon stanoví, že takto získané finanční prostředky jsou osvobozeny od daně 

z příjmů fyzických osob, proto není třeba je uvádět do daňového přiznání a nejsou 

daněny. 

 

13. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ NEPŘIZNÁNÍ ODŠKODNĚNÍ? 

V případě, že žadatel nesplňuje zákonné podmínky pro přiznání jednorázového 

odškodnění, Ministerstvo vnitra vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto 

rozhodnutí nejsou ze zákona přípustné řádné ani mimořádné opravné prostředky. Proti 

takovému rozhodnutí se lze tedy bránit pouze podáním správní žaloby Městskému 

soudu v Praze, a to do 2 měsíců od oznámení rozhodnutí doručením písemného 

vyhotovení. 

 

14. LZE PO VYPLACENÍ JEDNORÁZOVÉHO ODŠKODNĚNÍ UPLATŇOVAT 

DALŠÍ NÁROKY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ? 

Nelze. Uspokojením nároků podle zákona o jednorázovém odškodnění totiž 

zanikají ostatní nároky vzniklé v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních 

skladů Vlachovice-Vrbětice, které by bylo jinak možno uplatnit podle jiných zákonů. 

Nelze tak například žádat podle zákona o integrovaném záchranném systému 

o náhradu za omezení vlastnického nebo užívacího práva, poskytnutí věcné a osobní 

pomoci nebo za škodu způsobenou činností složek integrovaného záchranného 

systému v příčinné souvislosti se záchrannými nebo likvidačními pracemi. 


