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2  Rozhodnutí rektora UP č. B3-14/5

I. Úvodní ustanovení

Tímto rozhodnutím ruším rozhodnutí rektora UP 
č. B3-10/10-RR Rehabilitace studentů na Univerzitě Palac-
kého v Olomouci (dále jen „UP“).

II. Odůvodnění

Ustanovením § 2 odst. 2 nařízení vlády České republi-
ky č. 122/2009 Sb., o odškodnění studentů vysokých škol, 
kterým bylo v období komunistického režimu z politických 
důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole 
ze dne 30. března 2009, kterým se provádí ustanovení § 8 
zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického 
režimu a o odporu proti němu, je stanovena možnost po-
dat žádost o přiznání jednorázové náhrady u příslušného 

ministerstva nejpozději do 31. prosince 2011, jinak nárok 
na ni zaniká. Rozhodnutí rektora UP č. B3-10/10-RR Re-
habilitace studentů na Univerzitě Palackého v Olomouci 
tak pozbývá účinnosti v souvislosti s uplynutím lhůty pro 
podávání žádosti o přiznání jednorázové náhrady stanove-
né ustanovením § 2 odst. 2 nařízení vlády České republi-
ky č. 122/2009 Sb., o odškodnění studentů vysokých škol, 
kterým bylo v období komunistického režimu z politických 
důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole ze 
dne 30. března 2009.

III. Závěrečná ustanovení

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu 
rektorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřední 
desce UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.
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