NÁROK NA ODŠKODNĚNÍ VLACHOVICE-VRBĚTICE - nález Ústavního soudu
INFORMACE PRO OSOBY, KTERÝM NEMOHLO BÝT VYPLACENO PLNÉ ODŠKODNĚNÍ
Ústavní soud rozhodl dne 14. 6. 2022, že podmínka zapsání trvalého pobytu pro vyplacení odškodnění je
protiústavní, rozhodující je faktické bydliště žadatelů. Příslušná omezení proto ze zákona vyškrtl.
V současné době se tedy o nárok na odškodnění mohou přihlásit všichni, kdo měli v rozhodném období (16. 10.
2014 až 13. 10. 2020) v obcích faktický pobyt, tedy dlouhodobé bydliště, i když si jej nenechali zapsat jako
tzv. trvalý pobyt. Skutečnost faktického pobytu je však nutno prokázat.
Předpokládá se, že všechny oprávněné osoby s trvalým pobytem v některé z obcí již dříve nárok uplatnily a odškodnění jim
bylo vyplaceno. Nález pro ně nemá zpětné účinky a další postup se jich tak netýká.
Následující informace se tedy týkají těch, kteří:
a) žádost dosud nepodali, v rozhodném období však měli v obcích faktické bydliště;
b) žádost podali, v rozhodném období měli v obcích faktické bydliště, ale byla jim vyplacena pouze část nároku, neboť
trvalý pobyt měli v obcích jen v části rozhodného období;
c) žádost podali a již obdrželi zamítavé rozhodnutí ministerstva, neboť v rozhodném období neměli v obcích trvalý pobyt
(nebo jej měli na ohlašovně), avšak měli v obcích faktické bydliště;
d) žádost podali, obdrželi zamítavé rozhodnutí ministerstva a již prostřednictvím advokátní kanceláře podali proti
tomuto rozhodnutí správní žalobu.

Všem výše uvedeným osobám doporučujeme podat ve lhůtě do 30.6.2022 novou žádost o odškodnění, a to
na základě následujících POKYNŮ:
➢

Novou žádost je nutné uplatnit opět u Ministerstva vnitra, a to v původní lhůtě do 30. 6. 2022.

➢

Aby mohlo ministerstvo podle nové právní úpravy posoudit žádost odlišně, je k žádosti nutné přiložit dokumenty svědčící
o faktickém pobytu žadatele v obci v rozhodném období (zejm. např. potvrzení o vlastnění nemovitosti spolu s čestným
prohlášením sousedů či jiných členů rodiny, že jste se v obci zdržovali v dotčené době na příslušné adrese, dále např. nájemní
smlouva, účty od hrazených energií, SIPO, potvrzení od zaměstnavatele, potvrzení o školní docházce dětí apod.). Pokud
s ohledem na krátkost uvedené lhůty není žadatel schopen předložit potřebné podklady spolu se žádostí, je možné podat
ve lhůtě žádost i bez podkladů (tzv. blanketní žádost) a podklady dodat v dodatečné lhůtě cca 2-3 týdnů, případně
na vyzvání ministerstva.

➢

Ministerstvo vnitra bude muset vést dokazování a ověřit, že se žadatel v rozhodném období v některé z obcí dlouhodobě
zdržoval, tedy měl zde faktické bydliště. Na základě toho bude vydáno nové rozhodnutí.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO OSOBY, KTERÉ JIŽ OBDRŽELY ZAMÍTAVÉ ROZHODNUTÍ
➢

Vedle podání nové žádosti považujeme z důvodu procesní opatrnosti i nadále za nezbytné podat proti již existujícímu
zamítavému rozhodnutí Ministerstva vnitra správní žalobu k Městskému soudu v Praze a žádat o zrušení takového
rozhodnutí (aby vedle sebe neexistovalo rozhodnutí staré, zamítavé, a nové, které bude vydáno na základě nové žádosti).

➢

Žalobu je vždy třeba podat ve lhůtě 2 měsíců od doručení zamítavého rozhodnutí (je důležité sledovat datum doručení
dopisu). Soudní poplatek za zahájení řízení činí 3000 Kč na osobu. S ohledem na existenci Nálezu Ústavního soudu ze dne
14. 6. 2022 předpokládáme úspěch podaných žalob. V takovém případě dojde ke vrácení zaplaceného soudního poplatku.

POKUD JIŽ BYLA PODÁNA SPRÁVNÍ ŽALOBA
➢

Pokud před vyřízením soudní žaloby dojde na základě nově podané žádosti k vyplacení odškodnění ze strany Ministerstva
vnitra, dojde k zastavení soudního řízení a k vrácení zaplaceného soudního poplatku.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Vzhledem k tomu, že situace se aktuálně stala komplikovanější vlivem potřebného prokazování faktického bydliště,
doporučujeme obrátit se na kvalifikovanou právní pomoc. V případě zájmu je možné obracet se na následující advokátní
kancelář, která se již problematikou faktických pobytů pro desítky osob z dotčených obcí zabývá a mnohé poškozené v této věci
také reprezentuje:
Tycová & partneři, advokátní kancelář s. r. o.
JUDr. Eva Pilařová, advokátka
e-mail: eva.pilarova@aktycova.cz
tel.: 224 282 504 (pevná linka kanceláře)
sídlem Národní 973/41, Praha 1

