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POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉ FINANČNÍ
NÁHRADY KE ZMÍRNĚNÍ NĚKTERÝCH KŘIVD
ZPŮSOBENÝCH KOMUNISTICKÝM REŽIMEM
1. Základní informace:
Nárok na poskytnutí jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem mají:
a) Osoby, které vykonaly trest odnětí svobody, jeho část nebo vazbu pro trestný čin, za
který byly rehabilitovány podle zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, v platném
znění nebo jejichž odsouzení pro trestní čin uvedený v § 2 zákona č. 119/1990 Sb.,
v platném znění, bylo zrušeno cestou obnovy řízení, stížnosti pro porušení zákona anebo
bylo zrušeno podle § 6 zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu
a odporu proti němu, v platném znění.
b) Osoby zařazené do tábora nucených prací, u nichž rozhodnutí o zařazení do tábora
nucených prací bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních
rehabilitacích, v platném znění.
c) Řeholníci a kněží, kteří byli internováni v centralizovaných klášterech s režimem
obdobným táborům nucených prací.
Tyto osoby mají nárok na poskytnutí jednorázové finanční náhrady. Jednorázová náhrada se
stanoví ve výši 625,- Kč za každý započatý měsíc vazby, výkonu trestu odnětí svobody,
doby strávené v táboře nucených prací nebo v centralizovaném klášteře s režimem
obdobným táborům nucených prací.
Odškodnění se nevztahuje na osoby, které strávily ve výkonu trestu odnětí svobody, táboře
nucených prací nebo v centralizovaném klášteře s režimem obdobným táborům nucených
prací, méně jak 12 měsíců. Odškodnění nepřechází na dědice.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Žádost o odškodnění musí podat rehabilitovaná osoba osobně.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Osoba, požadující jednorázovou náhradu ke zmírnění křivd způsobených komunistickým
režimem se dostaví na Odbor státní sociální péče Magistrátu města Plzně, kde s ní bude
sepsána žádost.
4. Způsob podání žádosti:
Dostavit se osobně na Odbor státní sociální péče Magistrátu města Plzně.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Magistrát města Plzně
Odbor státní sociální péče
Martinská 2, 306 32 Plzeň
PO, ST 8,00 – 17,00 hod.
Tel.: 378 033 360, Fax: 37 803 3302
E-mail: petrova@plzen.eu;
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
 usnesení soudu o rehabilitaci a potvrzení o době strávené ve vazbě nebo v zařízení pro
výkon trestu odnětí svobody
 rozhodnutí příslušného ústředního orgánu o poskytnutí peněžní náhrady podle § 17 odst.
2 zákona č. 87/1991 Sb.
 potvrzení o propuštění z tábora nucených prací
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 potvrzení o internaci v centralizovaném klášteře vydané Náboženskou maticí
 další doklady vystavené státními orgány, z nichž vyplývá doba, za kterou již bylo
poskytnuto odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb.
V případě, že rehabilitovaná osoba nevlastní žádný doklad o době strávené ve vazbě,
výkonu trestu odnětí svobody, v táboře nucených prací nebo v centralizovaném klášteře s
režimem obdobným táborům nucených prací, vyžádá si Odbor státní sociální péče
Magistrátu města Plzně potvrzení nároku rehabilitované osoby u orgánů státní správy.
Stanovený formulář žádosti je možné vyzvednout na Odboru státní sociální péče Magistrátu
města Plzně.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Žádné.
8. Lhůty pro vyřízení:
30 dní, ve výjimečných případech 60 dní (pokud chybí doklady), ve zvláště výjimečných
případech může povolit Ministerstvo zdravotnictví ČR lhůtu na dobu nezbytně nutnou
(komplikované vyhledávání dokladů).
9. Účastníci řízení:
Žadatel.
10. Další požadované činnosti:
Doložit všechny dostupné doklady o době strávené ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody,
době strávené v táboře nucených prací nebo v centralizovaném klášteře s režimem
obdobným táborům nucených prací.
11. Právní úprava:
Nařízení vlády č. 165/1997 Sb., o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých
křivd způsobených komunistickým režimem
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Všechny uvedené právní předpisy jsou vždy v platném znění.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Podle Správního řádu.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Žádné - podání žádosti o vyplacení náhrady je dobrovolné.
14. Správce postupu:
Odbor státní sociální péče MMP
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 1. 1998
16. Datum provedení poslední aktualizace:
3. 8. 2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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