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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 28. dubna 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob
zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody,

ve znění nařízení vlády č. 414/2000 Sb.

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/
/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně
některých souvisejících zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmín-
kách odměňování odsouzených osob zařazených do
zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění
nařízení vlády č. 414/2000 Sb., se mění takto:

1. § 5 včetně nadpisu zní:

„§ 5
Příplatek za práci v noci

Za práci v noci náleží odsouzenému pracovní od-
měna a příplatek ve výši 10 % ze součtu základní
složky odměny a ohodnocení pracovního výkonu, nej-
méně však ve výši 6,50 Kč za hodinu.“.

2. § 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3
až 5 zní:

„§ 6
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

(1) Odsouzenému, který vykonává práci na zá-

kladě smlouvy mezi věznicí a podnikatelským subjek-
tem3), náleží příplatek za práci ve ztíženém pracovním
prostředí ve výši, v jaké jej podnikatelský subjekt vy-
plácí svým zaměstnancům4).

(2) Odsouzenému, který je zařazen do práce v ji-
ných případech než uvedených v odstavci 1, náleží pří-
platek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve
stejném rozsahu, v jakém je poskytován zaměstnancům
ve veřejných službách a správě podle jiného právního
předpisu5).

3) § 30 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody a o změně některých souvisejících zákonů.

4) § 7 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nej-
nižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pra-
covního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve
ztíženém pracovním prostředí.

5) § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

v z. Čunek v. r.
1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Pospíšil v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 12. května 2008,

kterou se mění vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních
pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 5
odst. 6 písm. b) a § 20 odst. 8 zákona č. 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zá-
kona č. 136/2006 Sb. a zákona č. 106/2007 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplo-

matických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí
o jejich vydání, se mění takto:

1. V § 2 se doplňuje odstavec 5, který zní:

,,(5) Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn
údajů a zapsání dítěte do diplomatického nebo služeb-
ního pasu je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.“.

2. Příloha č. 7 zní:

Sbírka zákonů č. 172 / 2008Částka 55 Strana 2251



„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.
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3. Příloha č. 8 zní:
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.
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4. Doplňuje se příloha č. 9, která zní:
„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 495/2006 Sb.
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Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Schwarzenberg v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. května 2008

o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996

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

§ 1

(1) Dnem 31. srpna 2008 se ukončuje platnost
bankovek po 20 Kč vzoru 19941) a bankovek po
20 Kč vzoru 19961).

(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují
v době od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 všechny
banky2) provádějící pokladní operace a Česká národní

banka3), od 1. září 2009 do 31. srpna 2014 pouze Česká
národní banka.

(3) Výměnu lze provést na pokladnách bank
a České národní banky v hotovosti nebo uložením na
účet vedený u příslušné banky, popřípadě u České ná-
rodní banky, a to za podmínek stanovených touto vy-
hláškou a jiným právním předpisem4).

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2008.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
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1) Vyhláška č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč, ve znění vyhlášky č. 17/1996 Sb.
2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování

náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. května 2008

o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993

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

§ 1

(1) Dnem 31. srpna 2008 se ukončuje platnost
mincí po 50 haléřích vzoru 19931).

(2) Mince uvedené v odstavci 1 vyměňují v době
od 1. září 2008 do 31. srpna 2009 všechny banky2) pro-
vádějící pokladní operace a Česká národní banka3), od
1. září 2009 do 31. srpna 2014 pouze Česká národní
banka.

(3) Výměnu lze provést na pokladnách bank

a České národní banky v hotovosti nebo uložením na
účet vedený u příslušné banky, popřípadě u České ná-
rodní banky, a to za podmínek stanovených touto vy-
hláškou a jiným právním předpisem4).

(4) Částka předložená k výměně v hotovosti musí
být zaokrouhlena na celé koruny dolů. Mince, která
takto zaokrouhlenou částku přesahuje, se nevyměňuje.
Při uložení mincí na účet se připisuje částka předložená
k výměně v plné výši.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června
2008.

Guvernér:

doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
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1) Vyhláška č. 109/1993 Sb., o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích česko-
slovenské měny a jejich výměně.

2) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování

náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.
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SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 19. května 2008

o vydání cenového rozhodnutí

Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že podle § 17 odst. 6 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vydal cenové rozhodnutí č. 4/2008 ze dne 24. dubna 2008, kterým se mění cenové rozhodnutí Energe-
tického regulačního úřadu č. 11/2007, o cenách plynů, ve znění pozdějších cenových rozhodnutí.

Podle § 17 odst. 10 písm. b) energetického zákona uveřejnil Energetický regulační úřad cenové rozhodnutí
v Energetickém regulačním věstníku ze dne 25. dubna 2008, v částce 4. Uvedeným dnem nabylo cenové roz-
hodnutí platnosti. Účinnosti nabylo cenové rozhodnutí dnem 1. května 2008.

Předseda:

Ing. Fiřt v. r.
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