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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2009

o poskytování náhrad některých nákladů soudcům vykonávajícím funkci v zahraničí

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 6/2002 Sb.,
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech
a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona
č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/
/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006
Sb., zákona č. 221/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 397/2006 Sb., zákona č. 184/2008 Sb., zákona
č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 41/
/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1
Rozsah působnosti

Toto nařízení upravuje poskytování náhrad někte-
rých nákladů soudci dočasně zproštěnému výkonu
funkce soudce podle § 99 odst. 1 písm. b) a d) zákona
při výkonu funkce v zahraničí, pokud tyto náklady
nehradí ten, u něhož tuto funkci vykonává, (dále jen
„soudce“).

§ 2
Druhy náhrad

(1) Soudci přísluší náhrada zvýšených životních
nákladů a náhrada prokazatelně vynaložených jízdních
výdajů a výdajů za ubytování při cestě do místa výkonu
funkce v zahraničí a zpět.

(2) Soud, k němuž byl soudce přidělen nebo pře-
ložen k výkonu funkce soudce (dále jen „soud“), může
poskytovat soudci i náhradu

a) zvýšených vybavovacích výdajů,
b) jízdních výdajů a výdajů za ubytování, nejde-li

o výdaje podle odstavce 1,
c) výdajů spojených s přepravou osobních věcí.

§ 3
Náhrada zvýšených životních nákladů

(1) Soudci přísluší náhrada zvýšených životních
nákladů od prvního do posledního dne výkonu funkce
v zahraničí. Tato náhrada se poskytuje v měně stano-
vené jiným právním předpisem1) (dále jen „stanovená
měna“). Pokud z důvodu změny v měnové politice pří-
slušné země místa výkonu funkce není možné nebo
účelné poskytovat náhradu ve stanovené měně, postu-
puje soud do změny stanovené měny způsobem stano-
veným jiným právním předpisem1).

(2) Základ pro určení měsíční výše náhrady zvý-
šených životních nákladů stanoví soud v rozmezí 4,5 %
až 27 % z platu soudce. Tato částka se násobí přepo-
čítací relací pro zemi výkonu funkce. Způsob určení
přepočítací relace je stanoven jiným právním předpi-
sem1).

(3) Soudci, kterého manželka, manžel nebo part-
ner2) následuje do místa výkonu funkce v zahraničí,
přísluší náhrada podle odstavce 2, zvýšená o 15 %; toto
zvýšení soudci nenáleží

a) za dobu pobytu manželky, manžela nebo part-
nera2) mimo zemi, která je určena jako místo vý-
konu funkce v zahraničí, přesahující 49 kalendář-
ních dnů v běžném roce u evropských zemí
a 63 kalendářních dnů v běžném roce u mimo-
evropských zemí, nebo

b) má-li manželka, manžel nebo partner2) po dobu
výkonu funkce v zahraničí příjem ze závislé čin-
nosti nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

(4) Rozhodne-li soud z bezpečnostních důvodů
o evakuaci rodinných příslušníků soudců, přísluší kaž-
dému soudci, který nadále vykonává funkci v zahraničí
za mimořádného rizika, náhrada podle odstavce 2 zvý-
šená o 20 %. Zvýšená náhrada přísluší soudci ode dne
stanoveného v rozhodnutí soudu o evakuaci do dne
pominutí mimořádného rizika, o němž rozhodne soud.

(5) Pokud soudci vznikají mimořádné výdaje, pro-
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1) Příloha k nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvko-
vých organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.



tože děti, žijící s ním ve společné domácnosti v zahra-
ničí, nemají možnost získávat bezplatné základní nebo
střední vzdělání3) v místě výkonu funkce v zahraničí,
zvýší se náhrada o částku účelně vynaložených výdajů
podle odstavce 6.

(6) Rozsah úhrady mimořádných výdajů podle od-
stavce 5 určí soud soudci na základě jeho písemné žá-
dosti. Soud uhradí pouze prokazatelně vynaložené vý-
daje na zápisné, školné a zkušebné, popřípadě výdaje
jim na roveň postavené. Výdaje zejména na individuální
nebo dodatečnou výuku, na školní učebnice a pomůcky,
pojistné, školní úbor, stravu, dopravu do školy a zpět,
za nepovinné lekce nebo za školní akce soud nehradí.

(7) Pokud soudci vznikají výdaje z důvodu nemoci
nebo úrazu soudce nebo jeho rodinných příslušníků,
zvýší se náhrada o účelně vynaložené výdaje spojené
s léčením v zahraničí. Pokud soudkyně nebo manželka
nebo partnerka2) soudce neodcestuje za účelem porodu
do České republiky, může soud soudci jednorázově
zvýšit náhradu až o částku, která odpovídá výši obvyk-
lých výdajů za cestu do České republiky a zpět.

(8) Náhrada zvýšených životních nákladů se sníží
o částku

a) náhrady výdajů na stravování při tuzemských ces-
tách soudce spojených s výkonem funkce na území
České republiky poskytnuté soudci podle jiného
právního předpisu4),

b) odpovídající náhradě výdajů na stravování poskyt-
nuté soudci při zahraničních cestách spojených
s výkonem funkce v zemi výkonu funkce v zahra-
ničí v rámci náhrady výdajů na stravování a někte-
rých dalších výdajů při zahraničních cestách podle
jiného právního předpisu4).

Náhradu výdajů na stravování při tuzemských ces-
tách na území České republiky poskytnutou v české
měně přepočte soud na stanovenou měnu. Pro přepočet
použije soud kurz vyhlášený Českou národní bankou
a platný v den nástupu tuzemské cesty na území České
republiky. Pokud byly výdaje na stravování a některé
další výdaje při zahraničních cestách spojených s výko-
nem funkce v zemi výkonu funkce v zahraničí vynalo-
ženy ve měně, která je odlišná od stanovené měny,
použije soud pro přepočet soudcem doložený kurz,
kterým směnil stanovenou měnu na měnu, ve které
mu vznikly nahrazované výdaje.

(9) Náhrada zvýšených životních nákladů za po-

slední měsíc výkonu funkce v zahraničí se poskytuje ve
stanovené měně, pokud se neposkytne v měně, na které
se dohodne soud se soudcem. Při určení výše náhrady
použije soud kurzy vyhlášené Českou národní bankou
a platné v den výpočtu výše náhrady.

§ 4
Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů

(1) Soud může soudci poskytnout jednorázovou
náhradu prokázaných zvýšených vybavovacích výdajů
v české měně.

(2) Výše náhrady podle odstavce 1 může činit nej-
výše 1,8násobek platu soudce.

Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování
§ 5

(1) Soud může soudci poskytnout náhradu proka-
zatelně vynaložených výdajů za cestu do České repu-
bliky a zpět za účelem lékařské prohlídky, porodu,
z důvodu nemoci, úrazu, dovolené a pohřbu manželky
nebo manžela, partnera2), rodičů nebo dětí. Ze stejného
důvodu může soud poskytnout soudci náhradu proka-
zatelně vynaložených výdajů za cestu do jiné země
a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši obvyk-
lých výdajů za cestu do České republiky a zpět.

(2) Soud může soudci poskytnout i náhradu ve
výši prokazatelně vynaložených výdajů za cestu podle
odstavce 1, které vznikly jeho rodinným příslušníkům,
a též náhradu prokazatelně vynaložených výdajů za
cestu do České republiky jeho dítěte bezprostředně
po skončení studia na střední škole nebo za cestu do
jiné země, nejvýše však v částce odpovídající výši ob-
vyklých výdajů za cestu do České republiky.

(3) Soud může soudci poskytnout náhradu proka-
zatelně vynaložených výdajů za cestu z České repu-
bliky a zpět jeho dítěte studujícího na základní nebo
střední škole v České republice, a to jedenkrát ročně. Ze
stejného důvodu může soud poskytnout soudci ná-
hradu prokazatelně vynaložených výdajů za cestu z jiné
země a zpět, nejvýše však v částce odpovídající výši
obvyklých výdajů za cestu z České republiky a zpět.

§ 6
Náhrada výdajů za cestu do místa výkonu funkce

v zahraničí a zpět

Soud soudci poskytne náhradu prokazatelně vy-
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3) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých
státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.



naložených jízdních výdajů a výdajů za ubytování za
cestu do místa výkonu funkce v zahraničí a zpět jako
při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce
podle jiného právního předpisu4). Vysloví-li soud sou-
hlas s náhradou prokazatelně vynaložených jízdních
výdajů a výdajů za ubytování, které vzniknou rodin-
nému příslušníkovi, který cestuje se soudcem, poskytne
soud i náhradu těchto výdajů.

Náhrada výdajů spojená s přepravou osobních věcí
§ 7

(1) Soud může soudci poskytnout náhradu proka-
zatelně vynaložených výdajů spojených s přepravou
jeho osobních věcí, popřípadě i osobních věcí jeho ro-
dinných příslušníků do místa výkonu funkce v zahraničí
a zpět. Způsob přepravy určí soud.

(2) Soud může v jím uznané výši uhradit v souvis-
losti s přepravou osobních věcí podle odstavce 1 soudci
i prokazatelně vynaložené výdaje za

a) pořízení přepravního obalu,
b) správní poplatky spojené s přepravou,
c) pojistné spojené s přepravou přepravovaných

osobních věcí.

Společná ustanovení

§ 8

(1) Náhrada mimořádných výdajů podle § 3
odst. 5, výdajů podle § 3 odst. 7 a výdajů podle § 5
až 7 se poskytuje v měně, ve které vznikly soudci vý-
daje, které se mu nahrazují. Pokud je tato měna odlišná
od stanovené měny a soud ji nemá k dispozici nebo
pokud se tak se soudcem dohodne, může poskytnout
soudci náhradu též ve stanovené měně nebo v české
měně. Při určení výše náhrady použije soud soudcem
doložený směnný kurz stanovené měny ke měně, ve
které vznikly soudci výdaje, a kurzy vyhlášené Českou
národní bankou a platné v den poskytnutí náhrady.

(2) Za rodinného příslušníka soudce se pro účely
tohoto nařízení považuje osoba uvedená v § 187 zá-
koníku práce.

Účinnost

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Pospíšil v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. března 2009

o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu
z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole

Vláda nařizuje podle § 8 zákona č. 198/1993 Sb.,
o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu
proti němu:

§ 1

Osoba, která byla v období od 25. února 1948 do
31. prosince 1956 vyloučena ze řádného studia na vy-
soké škole1) a rozhodnutí o jejím vyloučení bylo zru-
šeno zákonem o mimosoudních rehabilitacích2), (dále
jen „rehabilitovaný student“) má nárok na jednorázo-
vou peněžní náhradu ve výši 100 000 Kč (dále jen „jed-
norázová náhrada“), pokud je státním občanem České
republiky3) a příslušná vysoká škola měla sídlo na
území, které je součástí území České republiky.

§ 2

(1) O přiznání jednorázové náhrady na základě
žádosti rehabilitovaného studenta rozhoduje a přizna-
nou jednorázovou náhradu vyplácí ministerstvo2), v je-
hož čele stojí ministr, který je podle zákona o mimo-
soudních rehabilitacích oprávněn vydat pokyn, jímž se
řídí studijní rehabilitace žadatele.

(2) Písemnou žádost o přiznání jednorázové ná-
hrady (dále jen „žádost“) lze podat u ministerstva podle
odstavce 1 nejpozději do 31. prosince 2011, jinak nárok
na ni zaniká. Součástí žádosti musí být originál nebo
úředně ověřená kopie

a) dekretu, popřípadě jiného osvědčení nebo sdělení
prohlašujícího žadatelovo vyloučení ze studia na
vysoké škole za neplatné, vydaného fakultou nebo
vysokou školou na základě pokynu příslušného
ministra o studijní rehabilitaci, vydaného podle zá-
kona o mimosoudních rehabilitacích2), nebo

b) jiného dokladu prokazujícího, že žadatel je reha-
bilitovaným studentem.

(3) Jednorázová náhrada je splatná do 30 dnů ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo vy-
hověno žádosti.

§ 3

Nárok na přiznání jednorázové náhrady nepře-
chází na dědice rehabilitovaných studentů. Zemře-li re-
habilitovaný student, kterému byla jednorázová ná-
hrada přiznána pravomocným rozhodnutím, před její
výplatou, stává se jednorázová náhrada předmětem dě-
dictví.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem tře-
tího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vy-
hlášení.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Liška v. r.
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1) Například zákon č. 58/1950 Sb., o vysokých školách.
2) § 18 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
3) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. dubna 2009

o vydání zlatých mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“ po 2 500 Kč

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a)
zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění
zákona č. 442/2000 Sb.:

§ 1

(1) Dnem 20. května 2009 se v rámci cyklu „Kul-
turní památky technického dědictví“ vydávají zlaté
mince „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Stře-
kovem“ po 2 500 Kč (dále jen „mince“). Vyobrazení
mince je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

(2) Mince se vydává v běžném provedení a ve
zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely
s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen
„zvláštní provedení“).

(3) Mince v běžném i ve zvláštním provedení se
razí ze zlata o ryzosti 999.9. Hmotnost mince je 7,78 g,
její průměr 22 mm a síla 1,6 mm. Hrana mince v běžném
provedení je vroubkovaná, hrana mince ve zvláštním
provedení je hladká. Při ražbě mince v běžném prove-
dení i ve zvláštním provedení je přípustná odchylka
v průměru 0,1 mm a v síle 0,15 mm. V hmotnosti je
přípustná odchylka nahoru 0,062 g a v ryzosti zlata
odchylka nahoru 0,01 %.

§ 2

(1) Na lícní straně mince je Kaplanova turbína,

která je součástí vodní elektrárny zdymadla na Labi
pod Střekovem. Na horní části Kaplanovy turbíny je
kompozice stylizovaných heraldických zvířat z velkého
státního znaku. Uprostřed je český lev, napravo je mo-
ravská orlice a nalevo je slezská orlice. Pod kompozicí
heraldických zvířat je označení nominální hodnoty
mince se zkratkou peněžní jednotky „2500 Kč“. Při
obvodu mince je v neuzavřeném opisu název cyklu
„KULTURNÍ PAMÁTKY TECHNICKÉHO DĚ-
DICTVÍ“ a název státu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Jed-
notlivá slova opisu jsou mezi sebou oddělena tečkami.
Značka mincovny, která minci razila, je umístěna při
pravém okraji mince vedle moravské orlice.

(2) Na rubové straně mince je ve středu mincov-
ního pole zobrazeno zdymadlo na Labi pod Střekovem.
Pod zobrazením zdymadla je při obvodu mince ročník
ražby „2009“ a opis „ZDYMADLO NA LABI“. Nad
zobrazením zdymadla je při obvodu mince opis „POD
STŘEKOVEM“. Při levém okraje mince jsou před
slovy „POD STŘEKOVEM“ umístěny iniciály autora
výtvarného návrhu mince, MgA. Josefa Oplištila, které
jsou tvořeny spojenými písmeny „OJ“.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května
2009.

Guvernér:

doc. Ing Tůma CSc. v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 123/2009 Sb.

Vyobrazení zlaté mince „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“

(lícní a rubová strana)
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