
Spolkové ministerstvo financí 

 

 

Oznámení 

 

směrnice Spolkového ministerstva financí o dodatečné jednorázové platbě osobám, které 

obdržely jednorázovou dávku podle směrnic o odškodňovacím dispozičním fondu 

(Wiedergutmachungsdispositionsfonds, WDF) nebo podle odškodňovacích směrnic 

v rámci obecného zákona o důsledcích války (AKG-Härterichtlinien), na pomoc s krytím 

zvýšených potřeb způsobených pandemií (směrnice o zvláštních dávkách v době 

koronavirové pandemie) ze dne 18. ledna 2021 

 

 

§ 1 

 

(1) Osoby, které podle směrnice spolkové vlády o poskytnutí prostředků pronásledovaným 

osobám nežidovského původu na kompenzaci jednotlivých případů příkoří vyplácených 

v rámci náhrady škod ze dne 26. srpna 1981 ve znění ze dne 7. března 1988 obdržely 

jednorázové dávky, mohou podle této směrnice obdržet další jednorázovou dávku ve výši 

2 400 eur jako pomoc s krytím zvýšených potřeb způsobených pandemií. To samé platí pro 

osoby, které byly poškozeny bezprávím způsobeným nacistickým režimem, které v minulosti 

obdržely jednorázové dávky podle směrnic spolkové vlády o odškodňovacích dávkách pro 

oběti diskriminačních nacistických opatření v rámci obecného zákona o důsledcích války ze 

dne 28. března 2011. Vyloučeny jsou osoby, které pobírají nebo pobíraly průběžné dávky 

podle věty 1 a 2 uvedených směrnic. 

 

(2) Jednorázová dávka podle odstavce 1 je vyplácena ve dvou platbách v jednotlivé výši 

1 200 eur v letech 2021 a 2022.  

 

§ 2 

 

Dávka podle § 1 je vyplácena bez uznání právní povinnosti k její výplatě. Na její výplatu 

neexistuje právní nárok.   

 

§ 3 

 

(1) Dávka podle § 1 je poskytována na základě žádosti. 

 

(2) Žádost lze podat dopisem bez předepsané formy. Žádost musí obsahovat jméno, datum 

a místo narození žadatele/žadatelky. Pokud je vám známo, mělo by v žádosti být uvedeno 

také číslo jednací a datum v minulosti schválené jednorázové dávky. 

 



Žádost se zasílá na adresu: Bundesministerium der Finanzen - Dienstsitz Bonn -, 

Referat V B 3, Postfach 13 08, 53003 Bonn. 

 

(3) K žádosti je nutné přiložit kopii platného průkazu totožnosti a aktuální úřední potvrzení 

o žití. Pokud žadatel žije v zahraničí, je potřeba oba dokumenty přiložit s notářským 

ověřením. 

 

(4) Žádost je nutné podat nejpozději do 31. prosince 2022 (později podané žádosti nebudou 

přijaty). 

 

(5) Směrnice je prováděna v působnosti Spolkového ministerstva financí.  

 

§ 4 

 

(1) Dávky podle této směrnice jsou vysoce osobní povahy, a proto jsou nepřenosné. Dědici 

bývalých příjemců dávek nemají právo o tyto dávky žádat. Pokud žadatel(ka) zemře po 

podání žádosti, lze dávku podle § 1 vyplatit po jeho/její smrti pozůstalé manželce / 

pozůstalému manželovi, případně pokud manželka/manžel zemřel(a), pozůstalým dětem 

žadatele/žadatelky, pokud pozůstalí jeho/její smrt oznámí do 6 měsíců od úmrtí. 

 

§ 5 

 

(1) Právo na dávku nemá, kdo jí není hoden. Hoden jí není zejména ten, kdo spáchal válečné 

zločiny nebo zločiny proti lidskosti nebo se jich účastnil.  

 

(2) Dávka nebude vyplacena, pokud žadatel použil nekalé prostředky nebo záměrně či z hrubé 

nedbalosti uvedl nesprávné nebo zavádějící údaje či jejich uvedení inicioval nebo připustil, 

nebo pokud i přes výzvy nepředloží příslušné dokumenty.  

 

(3) Za předpokladů uvedených v § 48 a § 49a německého zákona o správním řízení 

(Verwaltungsverfahrensgesetz) lze požadovat vrácení dávky. 

 

§ 6 

 

Směrnice nabývá účinnosti dne 20. ledna 2021. 

 

Berlín 18. ledna 2021 Spolkové ministerstvo financí 

 

 v zastoupení 

 

 Dr. Rolf Bösinger 


