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212/2009 Sb. 
 

ZÁKON 
ze dne 9. června 2009, 

 
kterým se zmír ňují majetkové k řivdy ob čanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali  

na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím sm luvním postoupením Svazu sov ětských 
socialistických republik 

 
 Parlament se usnesl na tomto zákon ě České republiky: 
 

§ 1 
 

Předmět zákona 
 

 (1) Tento zákon upravuje zp ůsob zmírn ění majetkových k řivd (dále jen „vypo řádání“) ob čanům 
České republiky za nemovitý majetek, který zanechali  jako státní ob čané Československé republiky 
na Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním  postoupením Svazu sov ětských socialistických 
republik 1). 
  
 (2) Zákon se nevztahuje na nemovitý majetek právni ckých osob ani nemovitý majetek, který 
tito ob čané do právnických osob vložili. Zákon se rovn ěž nevztahuje na ostatní majetkové podíly 
t ěchto ob čanů v právnických osobách ani na cenné papíry a pohled ávky splatné na Podkarpatské 
Rusi. 
  
 (3) Zákon se nevztahuje na žádné v ěci movité. 
  

§ 2 
 

Podkarpatská Rus 
 

 (1) Podkarpatskou Rusí se rozumí podle § 3 Ústavní  listiny Československé republiky bývalý 
nedílný celek území Československé republiky v hranicích ke dni 29. zá ří 1938, který byl na 
základ ě smlouvy ze dne 29. června 1945 postoupen Svazu sov ětských socialistických republik 2). 
Podle právních p ředpis ů o organizaci politické správy Československé republiky jde o území Zem ě 
Podkarpatoruské 3). 
  
 (2) Hovo ří-li se v právních p ředpisech publikovaných ve Sbírce zákon ů a na řízení republiky 
Československé, ve Sbírce zákon ů republiky Československé nebo v Ú ředním list ě republiky 
Československé po 4. dubnu 1945 o Zakarpatské Ukraji ně, má se tím na mysli Podkarpatská Rus podle 
odstavce 1. 
  

§ 3 
 

Oprávn ěná osoba 
 

 (1) Oprávn ěnou osobou je fyzická osoba, která spl ňuje následující podmínky: 
  
a) byla státním ob čanem Československé republiky 4) ke dni 29. června 1945 nebo toto ob čanství 
získala na základ ě souhlasu Ministerstva vnitra s opcí pro československé státní ob čanství 
podanou ve lh ůt ě do 1. b řezna 1946 5), 
  
b) je ob čanem České republiky ke dni nabytí ú činnosti tohoto zákona, 
  
c) zanechala v období od 5. listopadu 1938 do 18. b řezna 1939 a po dobu do 23. kv ětna 1945 
pozbyla 6) na území Podkarpatské Rusi sv ůj nemovitý majetek a již se k n ěmu do 29. června 1945 
nemohla vrátit nebo zanechala a pozbyla sv ůj nemovitý majetek na území Podkarpatské Rusi v 
souvislosti se smluvním postoupením tohoto území Sv azu sov ětských socialistických republik (dále 
jen „nemovitost“) a je schopna tyto skute čnosti doložit zp ůsobem uvedeným v § 6 tohoto zákona. 
  
 (2) Naplní-li oprávn ěná osoba podmínky uvedené v odstavci 1, má na vypo řádání a jeho 
vyplacení nárok. Řádně a v čas uplatn ěný nárok, pokud o n ěm nebylo rozhodnuto nebo pokud ješt ě 
nedošlo k výplat ě vypo řádání, p řechází v p řípad ě úmrtí oprávn ěné osoby jen na osoby uvedené v 
odstavci 3. Nejsou-li tyto osoby, pak nárok zaniká.  
  
 (3) Zem řela-li fyzická osoba spl ňující podmínky odstavce 1 písm. a) a c) nebo byla 
prohlášena za mrtvou a byla v den smrti nebo v den prohlášení za mrtvou ob čanem Československé 
republiky, Československé socialistické republiky, České socialistické republiky nebo České 



republiky, jsou dále oprávn ěnými osobami její manžel a d ěti, každý z nich stejných dílem, pokud 
jsou ke dni nabytí ú činnosti tohoto zákona ob čany České republiky. 
  
 (4) Státní ob čanství oprávn ěné osoby k Československé republice prokáže oprávn ěná osoba 
listinou nebo jejím ov ěřeným opisem, která má podle sou časného právního řádu charakter ve řejné 
listiny 7). 
  

Povinná osoba 
 

§ 4 
 

 (1) Povinnou osobou pro vypo řádání a jeho vyplacení je stát. Za stát jedná Minis terstvo 
vnitra jako p říslušná organiza ční jednotka státu. 
  
 (2) Povinná osoba rozhoduje o vypo řádání v řízení na návrh oprávn ěné osoby. Na řízení 
podle tohoto zákona použije povinná osoba, pokud te nto zákon nestanoví jinak, správní řád 8). 
  
 (3) Náklady na vypo řádání hradí stát. 
  

§ 5 
 

 (1) Nárok je nutné uplatnit písemnou žádostí (§ 6)  podanou povinné osob ě nejpozd ěji do 31. 
prosince 2012, jinak nárok zaniká. 
  
 (2) Řízení provedené povinnou osobou podle tohoto zákona  je osvobozeno od poplatk ů. 
  
 (3) Pen ěžní částka za vyplacené vypo řádání nepodléhá dani z p říjm ů fyzických osob, 
nezahrnuje se do vym ěřovacího základu pro výpo čet pojistného na ve řejné zdravotní pojišt ění ani 
do p říjmu rozhodného pro ur čení sociálních dávek. 
  

§ 6 
 

Uplatn ění nároku 
 

 (1) Nárok na vypo řádání uplatní oprávn ěná osoba formou písemné žádosti s p řílohami podanou 
ve lh ůt ě podle § 5 odst. 1. V žádosti oprávn ěná osoba uvede vedle svých nacionálií i údaje o 
nemovitosti, za kterou odškodn ění žádá, a popis konkrétní události, která vedla k pozbytí nebo k 
zanechání a pozbytí nemovitosti na Podkarpatské Rus i. 
  
 (2) K žádosti oprávn ěná osoba p řiloží 
  
a) listiny prokazující státní ob čanství podle § 3, 
  
b) kopii platného ob čanského pr ůkazu prokazující ob čanství České republiky, 
  
c) popis nemovitosti a jejího p říslušenství kup říkladu údaji o katastrálním území, čísle knihovní 
vložky, druhu nemovitosti, zastav ěné ploše, roku výstavby, vým ěře pozemk ů, ú čelového ur čení 
pozemků, spoluvlastnických pom ěrech, 
  
d) p řihlášku k náhrad ě, kterou je povinný soupis nemovitého majetku podle  zvláštních právních 
předpis ů 9). 
  
 (3) P řihlášku k soupisu nemovitého majetku podle odstavce  2 písm. d) lze nahradit kupní 
nebo darovací smlouvou anebo listinou prokazující v lastnictví nemovitosti oprávn ěnou osobou a 
prokazující její ocen ění nebo cenu. Listiny musejí mít podle sou časného právního řádu charakter 
veřejné listiny 8). Smlouvy nebo listiny podle tohoto odstavce musejí být datovány nejpozd ěji 
dnem 29. června 1945. 
  
 (4) Pro ozna čení politických nebo samosprávných okres ů, katastrálních území, obcí, osad 
nebo míst m ůže v žádosti oprávn ěná osoba použít ú řední názvy, místní a pomístní názvy platné nebo 
používané v letech 1919 až 1945. 
  
 (5) Listiny nebo jejich ov ěřené kopie, které oprávn ěná osoba p řiloží k žádosti mohou být i 
v jazyce ma ďarském, slovenském nebo ukrajinském. 
  
 (6) Ocen ění nebo cenu nemovitosti prokáže oprávn ěná osoba p řihláškou k náhrad ě 9), kupní, 
darovací nebo obdobnou smlouvou nebo listinou, kter á má podle sou časného právního řádu charakter 
veřejné listiny 7). 
  

§ 7 
 



Výše a zp ůsob vypo řádání 
 

 (1) Vypo řádání vyplácí oprávn ěné osob ě povinná osoba v pen ězích. 
  
 (2) Výše vypo řádání se ur čí z ceny nemovitosti, která je uvedena v p řihlášce k náhrad ě 9), 
vynásobené indexem 10. 
  
 (3) Nelze-li takto výši odškodn ění ur čit, použije se ocen ění nebo cena nemovitosti uvedená 
ve smlouv ě nebo listin ě uvedené v § 6 odst. 3 vynásobená indexem 10. Je-li  v t ěchto smlouvách 
nebo listinách uvedeno více rozdílných ocen ění nebo cen, použije se pro ur čení výše odškodn ění 
smlouva nebo listina s pozd ějším datem. 
  
 (4) V p řípad ě, že oprávn ěná osoba byla již odškodn ěna podle dosavadních právních p ředpis ů 
a podala žádost o odškodn ění podle tohoto zákona, bude výše odškodn ění stanovena jako rozdíl 
částky vypo čtené podle odstavc ů 2 a 3 a částky odškodn ění vyplacené oprávn ěné osob ě podle 
dosavadních právních p ředpis ů. 
  
 (5) Výše vypo řádání nesmí p řevýšit celkem částku 2 000 000 K č, a to i v p řípad ě, je-li 
více oprávn ěných osob. 
  

§ 8 
 

 Vypo řádáním podle tohoto zákona nejsou dot čena práva oprávn ěných osob domáhat se zmírn ění 
majetkových k řivd nebo odškodn ění v ůči jiným stát ům. 
  

§ 9 
 

Přechodné ustanovení 
 

 Poprvé lze oprávn ěné osob ě vyplatit vypo řádání dne 4. ledna 2010. 
  

§ 10 
 

Účinnost 
  

 Tento zákon nabývá ú činnosti dnem 1. října 2009. 
 

Vl ček v. r. 
 

Klaus v. r. 
 

Fischer v. r. 
 

____________________ 
  
1) Vládní na řízení č. 61/1945 Sb. z. a n., o p říprav ě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a 
Svazem sov ětských socialistických republik o Zakarpatské Ukraj in ě ze dne 24. srpna 1945. 
  
2) Smlouva č. 186/1946 Sb. z. a n., mezi Československou republikou a Svazem sov ětských socialistických 
republik o Zakarpatské Ukrajin ě. 
  
3) Nap říklad zákon č. 125/1927 Sb. z. a n., o organizaci politické sprá vy. 
  
4) Nap říklad ústavní zákon č. 236/1920 Sb. z. a n., kterým se dopl ňují a m ění dosavadní ustanovení o nabývání a 
pozbývání státního ob čanství a práva domovského v republice Československé, ústavný zákon č. 152/1926 Sb. z. a 
n., o udelení štátneho ob čianstva československého niektorým osobám. 
  
5) Vládní na řízení č. 61/1945 Sb. z. a n., ve zn ění vládního na řízení č. 21/1946 Sb. z. a n. 
  
6) Dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. z. a n., o neplatnosti n ěkterých majetkov ě-právních jednání z doby 
nesvobody a o národní správ ě majetkových hodnot N ěmců, Ma ďar ů, zrádc ů, kolaborant ů a n ěkterých organizací a 
ústav ů. 
Zákon č. 128/1946 Sb. z. a n., o neplatnosti n ěkterých majetkov ě-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích 
z této neplatnosti a z jiných zásah ů do majetku vzcházejících, ve zn ění zákona č. 79/1948 Sb. z. a n. 
  
7) § 134 ob čanského soudního řádu. 
  
8) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zn ění zákona č. 413/2005 Sb. 
  
9) Vládní na řízení č. 8/1947 Sb. z. a n., o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajin ě. 
Zákon č. 42/1958 Sb., o úprav ě n ěkterých nárok ů a závazk ů souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s 
Ukrajinskou sov ětskou socialistickou republikou. 
  
Vyhláška č. 159/1959 Ú. l., o vnitrostátním vypo řádání n ěkterých nárok ů podle zákona č. 42/1958 Sb., týkající 
se Zakarpatské Ukrajiny.  


