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452

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci

ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb.

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztí-
ženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke
mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve
znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 4 písm. c) se slova „který je poživatelem
částečného invalidního důchodu,“ nahrazují slovy
„který je poživatelem invalidního důchodu pro invali-
ditu prvního nebo druhého stupně,“.

2. V § 4 písm. d) se slova „který je poživatelem
plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého za-
městnance, který je plně invalidní a nepobírá plný in-
validní důchod.“ nahrazují slovy „který je poživatelem
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, nebo
o mladistvého zaměstnance, který je invalidní ve třetím
stupni a nepobírá invalidní důchod pro invaliditu tře-
tího stupně.“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

JUDr. Šimerka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2009,

kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci,
nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Vláda nařizuje podle § 154 a 308 zákona č. 40/2009
Sb., trestní zákoník:

§ 1

(1) Za nakažlivé lidské nemoci ve smyslu § 152
a 153 trestního zákoníku se považují nemoci uvedené
v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Za nakažlivé nemoci zvířat v zájmových cho-
vech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat

ve smyslu § 306 trestního zákoníku se považují nemoci
uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Za nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových
rostlin ve smyslu § 307 trestního zákoníku se považují
nemoci a škůdci uvedení v příloze č. 3 k tomuto na-
řízení.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministryně spravedlnosti:

JUDr. Kovářová v. r.
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454

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2009,

kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým
a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku

považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody
s dopingovým účinkem

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 4 zákona č. 40/
/2009 Sb., trestní zákoník:

§ 1

Za látky s anabolickým a jiným hormonálním
účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku se pova-
žují látky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto
nařízení.

§ 2

Větším množstvím se u látek s anabolickým a ji-
ným hormonálním účinkem ve smyslu § 288 trestního
zákoníku rozumí více než jeden blistr, injekce nebo
podobné obvykle nedělitelné balení léku obsahujícího

tyto látky nebo obdobné množství těchto látek ve spe-
ciálním dopingovém přípravku.

§ 3

Za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kys-
líku v lidském organismu a za jiné metody s dopingo-
vým účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku se
považují metody, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k to-
muto nařízení.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministryně spravedlnosti:

JUDr. Kovářová v. r.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 454/2009 Sb.
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455

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2009,

kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby
obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé

ve smyslu trestního zákoníku

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 3 zákona č. 40/
/2009 Sb., trestní zákoník:

§ 1

Za rostliny a houby obsahující omamnou nebo
psychotropní látku ve smyslu § 285 trestního zákoníku
se považují rostliny a houby uvedené v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

§ 2

Hodnoty určující množství větší než malé rostlin
a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
ve smyslu § 285 trestního zákoníku jsou uvedeny v pří-
loze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministryně spravedlnosti:

JUDr. Kovářová v. r.
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456

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2009

o kontrole výkonu trestu domácího vězení

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 334h
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:

§ 1

Kontrola výkonu trestu domácího vězení spočívá
zejména

a) v provádění namátkových kontrol úředníkem Pro-
bační a mediační služby (dále jen „probační úřed-
ník“) v místě výkonu trestu domácího vězení,

b) v užití elektronického kontrolního systému,
c) ve vedení dokumentace o všech úkonech spoje-

ných s kontrolou,
d) ve vyhodnocování plnění soudem uložených při-

měřených omezení a přiměřených povinností uve-
dených v § 48 odst. 4 trestního zákoníku směřují-
cích k tomu, aby odsouzený vedl řádný život,

e) v prověřování, zda odsouzený nahrazuje způsobe-
nou škodu v souladu s rozhodnutím soudu podle
§ 60 odst. 4 trestního zákoníku a zda plní vý-
chovná opatření uložená soudem podle § 60
odst. 5 trestního zákoníku,

f) v prověřování důvodů porušení podmínek trestu a
g) v informování soudu o porušení podmínek vý-

konu trestu nebo neplnění přiměřených omezení
a přiměřených povinností uvedených v § 48
odst. 4 trestního zákoníku nebo neplnění výchov-
ných opatření uložených soudem podle § 60
odst. 5 trestního zákoníku.

§ 2

(1) Při kontrole v místě výkonu trestu domácího
vězení se probační úředník prokazuje služebním prů-
kazem Probační a mediační služby.

(2) Odsouzený na požádání prokáže svou totož-
nost probačnímu úředníkovi kdykoli v průběhu vý-
konu trestu domácího vězení.

§ 3

Probační úředník nejpozději na počátku výkonu
trestu domácího vězení poučí odsouzeného, případně
i osoby žijící s ním ve společném obydlí, o omezeních
spojených s kontrolou výkonu trestu a o jeho povinnos-

tech v rámci součinnosti, ke které se písemně zavázal.
Záznam o poučení se zakládá do dokumentace vedené
u střediska Probační a mediační služby.

§ 4

(1) Součinnost odsouzeného při výkonu kontroly
trestu domácího vězení spočívá zejména v umožnění
kontroly přítomnosti odsouzeného v místě a době vý-
konu tohoto trestu probačním úředníkem, včetně umož-
nění jeho vstupu do obydlí odsouzeného a ve spolu-
práci při plnění soudem uložených přiměřených ome-
zení a přiměřených povinností uvedených v § 48
odst. 4 trestního zákoníku směřujících k tomu, aby od-
souzený vedl řádný život, při plnění výchovných opa-
tření a při kontrole, zda odsouzený nahrazuje způso-
benou škodu.

(2) Je-li odsouzenému známo, že nebude moci
plnit podmínky výkonu trestu domácího vězení v sta-
noveném místě a čase, oznámí tuto skutečnost nepro-
dleně probačnímu úředníkovi a soudu, který trest ulo-
žil. Probační úředník v takovém případě bezodkladně
informuje soud o vlastních zjištěních k důvodům ne-
plnění podmínek výkonu trestu.

(3) Odsouzený se může v průběhu výkonu trestu
domácího vězení obracet na probačního úředníka s žá-
dostí o pomoc při řešení situací souvisejících s kontro-
lou výkonu trestu domácího vězení a ovlivňujících prů-
běh výkonu tohoto trestu.

§ 5

Probační úředník pořizuje záznam o každé jím
provedené kontrole a o každém osobním jednání s od-
souzeným. Záznam zakládá do dokumentace vedené
u střediska Probační a mediační služby.

§ 6

(1) Probační úředník projedná s odsouzeným zjiš-
těné porušení podmínek výkonu trestu, případně pro-
věří pravdivost jeho tvrzení.

(2) Probační úředník neprodleně informuje soud
o všech případech porušení podmínek výkonu trestu.
Svá zjištění doloží kopiemi záznamů o zjištěném pří-
padu porušení podmínek výkonu trestu, včetně stano-
viska odsouzeného a záznamu o prověření tvrzení od-
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souzeného o důvodech porušení podmínek výkonu
trestu.

(3) Probační úředník po výkonu trestu domácího
vězení nebo jeho části zašle soudu zprávu obsahující
podklady pro rozhodnutí soudu o povinnosti odsou-
zeného k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu
domácího vězení.

§ 7

(1) Kontrola výkonu trestu domácího vězení za-
jišťovaná Probační a mediační službou ve spolupráci
s provozovatelem elektronického kontrolního systému
spočívá zejména v

a) instalaci a deinstalaci elektronického kontrolního
systému v místě výkonu trestu domácího vězení,

b) instalaci a deinstalaci technického zařízení na těle
odsouzeného,

c) poučení odsouzeného o fungování elektronického
kontrolního systému a o nepřípustnosti jakýchkoli
zásahů do tohoto systému ze strany odsouzeného
a dalších neoprávněných osob,

d) sledování odsouzeného v určeném místě po stano-
venou dobu elektronickým kontrolním systémem,

e) prověření dostupnosti a funkčnosti elektronického
kontrolního systému,

f) evidenci zaznamenaných případů nepřítomnosti
odsouzeného v místě a čase výkonu trestu domá-
cího vězení.

(2) Součinnost odsouzeného při výkonu kontroly
trestu domácího vězení způsobem uvedeným v od-
stavci 1 také znamená, že odsouzený umožní za pří-

tomnosti probačního úředníka vstup do obydlí zástupci
provozovatele elektronického kontrolního systému
(dále jen „zástupce provozovatele“) za účelem instalace
a deinstalace elektronického kontrolního systému a strpí
na svém těle po 24 hodin denně technické zařízení po
dobu výkonu trestu domácího vězení. Dále umožní zá-
stupci provozovatele vstup do obydlí za účelem údržby
a kontroly funkčnosti elektronického kontrolního sy-
stému.

(3) Elektronický kontrolní systém v místě výkonu
trestu domácího vězení instaluje, po provedení identi-
fikace odsouzeného, zástupce provozovatele za přítom-
nosti probačního úředníka. Převzetí elektronického
kontrolního systému do užívání odsouzený potvrdí
podpisem předávacího protokolu, který rovněž pode-
píše přítomný zástupce provozovatele a probační úřed-
ník. Součástí předávacího protokolu jsou také pod-
mínky pro provoz elektronického kontrolního systé-
mu, které je odsouzený povinen dodržovat. Stejnopis
předávacího protokolu předá probační úředník soudu.

§ 8

Kontrola výkonu trestu domácího vězení zajišťo-
vaná Probační a mediační službou ve spolupráci s pro-
vozovatelem elektronického kontrolního systému ne-
vylučuje možnost namátkové kontroly provedené pro-
bačním úředníkem v místě výkonu trestu.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní
a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 469 zá-
kona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Ve vyhlášce č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro
okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 315/2007
Sb., část sedmá zní:

„ČÁST SEDMÁ

Trest domácího vězení

§ 34

Soud může před uložením trestu domácího vězení
požádat středisko Probační a mediační služby příslušné
podle místa bydliště obviněného o opatření písemného
slibu obviněného podle § 60 odst. 1 písm. b) trestního
zákoníku. Před podpisem písemného slibu je třeba ob-
viněnému vysvětlit podstatu výkonu a kontroly trestu
domácího vězení, způsob jeho součinnosti a jaká ome-
zení jsou pro něho a osoby žijící s ním ve společném
obydlí s tímto trestem spojena.

§ 34a

Obdrží-li soud písemný slib obviněného za okol-
ností, z nichž není dostatečně patrné, že obviněnému je

známa podstata trestu domácího vězení a s ním spojená
omezení ve způsobu jeho života, soud před uložením
tohoto trestu obviněného poučí nebo pověří tímto úko-
nem úředníka Probační a mediační služby.

§ 34b

(1) Jakmile se rozhodnutí, podle něhož se má vy-
konat trest domácího vězení, stane vykonatelným,
předseda senátu zašle jeho opis spolu s nařízením vý-
konu trestu příslušnému středisku Probační a mediační
služby.

(2) Opisy všech rozhodnutí týkající se trestu do-
mácího vězení zašle soud po právní moci středisku Pro-
bační a mediační služby.

§ 34c

Zjistí-li soud, že obviněný, který je ve vazbě nebo
odsouzený, který je ve výkonu trestu odnětí svobody,
má zároveň vykonávat trest domácího vězení, vyro-
zumí bezodkladně o této skutečnosti soud, který trest
domácího vězení uložil.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.

Sbírka zákonů č. 457 / 2009Částka 145 Strana 7453



458

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2009,

kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení
a způsob úhrady

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152
odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soud-
ním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:

§ 1

Denní sazba nákladů výkonu trestu domácího vě-
zení činí 50 Kč za každý kalendářní den, ve kterém
odsouzený alespoň zčásti vykonával trest domácího vě-
zení.

§ 2

(1) Soud po výkonu trestu domácího vězení po
právní moci rozhodnutí, kterým byla stanovena povin-
nost k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu
domácího vězení, vyzve odsouzeného, aby soudem vy-
měřenou částku uhradil na účet soudu ve lhůtě třiceti
dnů ode dne doručení s upozorněním, že nebude-li ve

stanovené době zaplacena, bude vymáhána podle jiných
právních předpisů.

(2) Soud může, s přihlédnutím k délce uloženého
trestu domácího vězení, po vykonání části tohoto trestu
v délce trvání nejméně jednoho měsíce rozhodovat
o povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spoje-
ných s výkonem trestu domácího vězení. Po právní
moci takového rozhodnutí vždy vyzve odsouzeného,
aby soudem vyměřenou částku uhradil na účet soudu
ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení s upozorněním, že
nebude-li ve stanovené době zaplacena, bude vymáhána
podle jiných právních předpisů.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.
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459

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2009

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010

Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

Základní sazby zahraničního stravného v cizí
měně pro rok 2010 jsou stanoveny v příloze k této vy-
hlášce.

§ 2

Vyhláška č. 417/2008 Sb., o stanovení výše základ-
ních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009, se
zrušuje.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.

Ministr:

Ing. Janota v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 459/2009 Sb.
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