Ministerstvo vnitra
pošt. schr. 21/P
170 34 PRAHA 7

Žádost o odškodnění
ve smyslu zákona č. 203/2005 Sb., o odškodnění některých obětí okupace Československa
vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky,
Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky
a Bulharské lidové republiky.

Žadatel:
Příjmení………………………..………………..…Jméno………………………..………….…...
rozený(á).……………………………………………………………………...…………………...
narozen(a) dne……………………… v ……………………………….….………………………
bytem.………………………………………………………………………………………....…...
adresa pro doručování (je-li odlišná od bydliště)…………………………………………..………
telefonní číslo………………………………………e-mail………………………………….……
žádám o poskytnutí jednorázové peněžní částky ve smyslu zákona č. 203/2005 Sb.,
o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR
1. Poškozená osoba:.…………………………………………………………….…………………
(jméno, datum narození, trvalý pobyt v době události)
Poškozenou osobou je osoba, která
a) byla v období od 20. srpna 1968 do 27. června 1991 zraněna nebo znásilněna příslušníkem některé
z okupačních armád nebo civilní osobou zdržující se na území Československa v souvislosti s pobytem
okupačních armád,
b) byla zraněna nebo znásilněna na území Československa,
c) v době zranění nebo znásilnění byla československým občanem,
d) za zranění nebo znásilnění příslušníkem některé z okupačních armád nebo civilní osobou zdržující se na území
Československa v souvislosti s pobytem okupačních armád nebyla odškodněna podle jiného právního předpisu.

2. Rodinný vztah žadatele k poškozené osobě:……………………………………………………
Pokud je poškozenou osobou žadatel, není nutné vyplňovat.
Zemřela-li poškozená osoba, stávají se osobami oprávněnými podat žádost děti a manžel; nejsou-li osobami
oprávněnými děti a manžel, stávají se oprávněnými osobami rodiče poškozené osoby.

3. Další oprávněné osoby:…………………...……………………………………………………..
……..……………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………
..…..……………………………………………………………………..
(jméno, datum narození, bytem, vztah k poškozené osobě - jedná se o další oprávněné osoby, kterými mohou být
pouze manžel, děti, rodiče zemřelého)

4. Státní občanství poškozeného v době události:….…………..…………………….……………

5. Státní občanství všech jednotlivých žadatelů v době podání žádosti
…………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
6. K jaké události došlo - úmrtí
- zranění či znásilnění s trvalými následky
- zranění či znásilnění bez trvalých následků
(zaškrtněte některou z variant)

7. Popis události
(zejména datum, místo a průběh události, popřípadě další poškozené osoby apod.)

………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………..……………………………………
8. Kde a kdy bylo poskytnuto ošetření či hospitalizace poškozeného
(název zdravotnického zařízení, jakým lékařem, případně jinými osobami)

…….……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….……………………………………………………….
9. Byla tato událost v minulosti šetřena, vedeno soudní nebo jiné řízení
(kým – např. policie, prokuratura, soud, spisová značka písemnosti)

……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………...…...
……………………………………………………………………………………..………………
10. Svědci události:.……………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(jméno, datum narození, bytem, vztah k poškozené osobě, případně telefon, znáte-li jej)

11. Byla již dříve za událost poskytnuta peněžní náhrada škody podle jiného právního předpisu
Ano - Ne
Pokud ano, specifikujte blíže (kdy a kým)

……………………………………………………………...……………………………………...
……………………………………………………………………………………………..………
12. Předkládané důkazy
(lékařské zprávy, úmrtní list zemřelého usmrceného, oddací list manžela, rodný list dítěte, další důkazy - postačují
neověřené kopie dokladů, které již máte k dispozici)

………………………………………………………………………………………...….………..
……………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………..………………

Přílohy: …………………………………………………………………………..……….……….
……………………………………………………………………………………..………………
.………………………………………………………………………………………..…………...
……………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………..……………
Souhlas se zpracováním osobních dat
Uděluji souhlas Ministerstvu vnitra zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon), osobní údaje, které
jsem uvedl(a) v mnou vyplněné žádosti, a to pro účely správního řízení o poskytnutí
jednorázové peněžní částky podle zákona č. 203/2005 Sb.
Prohlášení
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti a v dalších předložených dokladech jsou
úplné a pravdivé. Beru na vědomí, že v případě uvedení nesprávných nebo neúplných údajů se
vystavuji nebezpečí stíhání pro přestupek podle § 21 odst. 1 písm. b, c) zák. č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, případně stíhání pro pokus trestného činu podvodu podle § 250 tr. zák.
Poučení účastníka řízení
Podle § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), může účastník řízení namítat
podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený
úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení.
Podle § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se
prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně
pouze jednoho zmocněnce.
Podle § 36 odst. 1 a 2 správního řádu je účastník řízení oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit dokdy mohou účastníci činit
své návrhy. Účastník řízení má také právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádá, poskytne mu správní
orgán informace o řízení.
Podle ust. § 36 odst. 3 a 4 správního řádu před vydáním rozhodnutí ve věci je účastníku řízení dána
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu
vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Účastník nebo jeho zástupce je
povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Podle § 38 odst. 1 správního řádu účastník řízení a jeho zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to
i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci.
Podle § 45 odst. 1 a ve smyslu § 37 odst. 2 správního řádu z žádosti musí být patrno kdo ji činí, které věci
se týká, co se navrhuje. (Žadatel uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu) Žádost musí obsahovat označení
správního orgánu, jemuž je určena, a podpis osoby, která ji činí. Z žádosti musí být patrné, co žadatel žádá nebo
čeho se domáhá. Žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky řízení.
Podle § 50 odst. 2 správního řádu je účastník řízení povinen při opatřování podkladů pro vydání
rozhodnutí poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost.
Podle § 52 správního řádu je účastník řízení povinen označit důkazy na podporu svých tvrzení. Dle § 5
odst. 2 zákona č. 203/2005 Sb. lze nárok prokázat lékařskou zprávou, úmrtním listem, svědeckou výpovědí
nejméně dvou svědků nebo jiným způsobem.

V……………….…..… dne…………………..

Podpis žadatele(ů):…………………………………………

