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V.                         

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
 

1. Základní identifikační údaje 

 

Název návrhu:  

Návrh nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených 
do práce ve výkonu trestu odnětí svobody 

 
 

Zpracovatel:  

Ministerstvo spravedlnosti 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 

1. dubna 2018 

Implementace práva EU: Ne.    

2. Cíl návrhu   

Mezi základní problémy, se kterými se odsouzení setkávají při návratu z výkonu trestu odnětí 
svobody, patří obtíže při hledání zaměstnání a při zajištění bydlení, ztráta rodinných vazeb, 
nebezpečí plynoucí z návratu do závadového prostředí, hrozící recidiva závislosti 
na návykových látkách či střet s odmítavou reakcí širšího sociálního okolí. Šanci 
na reintegraci osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody snižuje i vysoká míra 
zadluženosti, se kterou se potýká velká část osob ve výkonu trestu odnětí svobody.  
Cílem návrhu nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených 
do práce ve výkonu trestu odnětí svobody spolu se současně předkládaným návrhem 
novelizace vyhlášky č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu 
odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců 
zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů, je 
docílit snížení jednoho z rizikových faktorů přispívajících k recidivě tím, že zvýšením 
odměny odsouzených za práci se umožní umořit větší část dluhů než je tomu v současné době, 
a zároveň zvýšením částky připadající z odměny odsouzeného za práci na úložné a zvýšením 
limitu, od kterého může odsouzený za stanoveným účelem použít prostředky z úložného, se 
umožní odsouzenému vytvořit si určitou finanční rezervu na dobu po svém propuštění 
z výkonu trestu odnětí svobody.   
 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Zvýšení odměny odsouzených za práci bude mít dopad na státní rozpočet. Podle 
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předpokládaného stavu zaměstnávání ve vnitřním provozu a vlastní výrobě lze předpokládat 
dopad této změny na státní rozpočet ve výši 45,9 mil. Kč ročně. 
Navrhovaná změna si zároveň vyžádá jednorázové náklady 2 mil. Kč potřebné na úpravu 
informačního systému Vězeňské služby (tyto náklady zahrnují i náklady na úpravu 
informačního systému Vězeňské služby, které si vyžádá souběžně předkládaná novelizace 
vyhlášky č. 10/2000 Sb.). 
Zároveň však lze očekávat zvýšení příjmů státního rozpočtu v oblasti zákonných odvodů 
zdravotního a sociálního pojištění ve výši 27 042 854 Kč (zvýšení výběru sociálního 
pojistného) a 11 589 795 Kč (zvýšení výběru zdravotního pojištění). 
 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano 

Schválení předloženého nařízení vlády přinese v porovnání se současnou úpravou zvýšení 
nákladů práce odsouzených o 22 %. Nicméně i tak se minimální náklady na vězně budou 
pohybovat v úrovni 55 až 60 % minimálních nákladů na pracovní sílu.    
 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Zvýšení odměny odsouzených za práci přinese s sebou zvýšení objemu prostředků, které 
mohou vězněné osoby poukazovat na výživné, a dále pak i zvýšení prostředků na úhradu 
dalších svých pohledávek. Zvýšením odměny odsouzených za práci se odsouzeným umožní 
umořit větší část dluhů než je tomu v současné době, a zároveň zvýšením částky připadající 
z odměny odsouzeného za práci na úložné (a za současného zvýšení limitu, od kterého může 
odsouzený za stanoveným účelem použít prostředky z úložného, v souběžně předkládané 
novelizaci vyhlášky č. 10/2000 Sb.) si odsouzený vytvoří určitou finanční rezervu na dobu 
po svém propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, což by mělo přispět ke snížení rizika, že 
si odsouzení bezprostředně po propuštění budou prostředky k zajištění základních potřeb 
získávat nelegální cestou. Navrhované změny by tedy měly přispět ke snížení rizika recidivy. 
 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen: Ne 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 
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3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
 
 

1. Důvod předložení a cíle 
1.1. Název 
Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do práce 
ve výkonu trestu odnětí svobody 

 
1.2. Definice problému 
Finanční problémy odsouzených, resp. obecně jejich značná zadluženost, je jednou 
z největších překážek jejich resocializace, vedle nemožnosti nalézt zaměstnání, návratu 
do závadného prostředí či ztráty bydliště nebo rodinného a sociálního zázemí. Nedostatek 
finančních prostředků vede často k recidivě, zejména u odsouzených s nefunkčními 
rodinnými vazbami. Existenci dluhů, která většinu odsouzených tíží a jež představuje jeden 
z hlavních důvodů recidivy trestné činnosti, je třeba řešit již během výkonu trestu tak, aby se 
během této doby dluhy pokud možno ještě nenavyšovaly; zároveň je však třeba usnadnit 
odsouzeným přechod do civilního života po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, 
zejména těm, u kterých došlo v důsledku dlouhodobého výkonu trestu odnětí svobody 
k zpřetrhání kontaktu s nejbližším sociálním prostředím. 

 
1.3. Popis existujícího právního vztahu v dané oblasti 
Výši a podmínky odměňování odsouzených osob upravuje v současné době nařízení vlády 
č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených 
do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, které stanovuje základní skupiny odměn, 
výši základní složky odměn v jednotlivých skupinách a jednotlivé příplatky. 
Výše základní složky odměny činí: 
- částku 4 500 Kč, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřeba odborná kvalifikace 

(I. skupina), 
- částku 6 750 Kč, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné vyučení v oboru nebo 

jiná odborná kvalifikace (II. skupina), 
- částku 9 000 Kč, jedná-li se o samostatný výkon zvláště náročných a specializovaných 

prací, vyžadující vyšší než úplné střední odborné vzdělání (III. skupina). 
Pokud odsouzený vykonává práci, pro kterou jsou stanoveny normy spotřeby práce, může mu 
věznice přiznat základní složku odměny v závislosti na míře plnění těchto norem. 
S ohledem na potřebu snižování recidivy musí být realizace pracovních činností během 
výkonu trestu odnětí svobody zaměřena na vytváření hodnotového žebříčku odsouzeného, 
ve kterém bude legální způsob obživy ve formě výkonu zaměstnání dominantní hodnotou. 
Z tohoto důvodu je nezbytné posilovat u odsouzených pozitivní aspekty výkonu zaměstnání 
jako je pocit z dobře vykonané práce, pozitivní sebehodnocení či motivace pro kontinuální 
rozvoj pracovních kompetencí. Výkon zaměstnání odsouzených ale představuje důležitý 
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přínos také z perspektivy ekonomické, neboť z pracovních odměn odsouzených je možné 
částečně pokrýt náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody, přispívat k řešení „dluhové 
pasti“, hradit výživné nezaopatřených dětí či finančně odškodnit oběti trestné činnosti. 
Pro dlouhodobé zapojení se do pracovních činností je nutné odsouzené pozitivně motivovat. 
V oblasti motivace je pak klíčovým faktorem výše finančních odměn (adekvátní a spravedlivá 
výše odměn za vykonanou práci) 1. 
Ostatně v tomto duchu se vyjadřuje i Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů Rady Evropy 
k Evropským vězeňským pravidlům, které v bodě 26.10 stanoví, že „za práci vězňů musí být 
vyplacena odpovídající mzda“. Obdobně pak i Standardní minimální pravidla OSN pro 
zacházení s vězni, bod 76/1, stanoví, že „bude vypracován systém spravedlivého odměňování 
za práci vězňů“. 
Současný systém udělování pracovních odměn odsouzeným je kritizován zejména za jeho 
dlouhodobou stagnaci. Jak například uvádí veřejný ochránce práv ve své Zprávě 
ze systematických návštěv z roku 20162, „budou-li mít odsouzení možnost vyššího výdělku, 
současně s tím se zvýší jejich možnosti hrazení dluhů (náklady výkonu trestu, náhrada škody 
způsobené trestnou činnosti, vyživovací povinnosti, exekuce) a lze předpokládat v tomto 
smyslu snížení motivace páchat trestnou činnost po propuštění“. Jak ale veřejný ochránce 
práv zároveň uvádí, k valorizaci odměn odsouzených se musí přistoupit tak, aby se 
minimalizoval možný negativní dopad tohoto opatření na zaměstnanost odsouzených (snížení 
atraktivity pracovní síly odsouzených v případě skokového zvýšení odměn). Otázkou 
valorizace pracovní odměny odsouzených se zabývala ve svém podnětu i Rada vlády 
pro lidská práva3.  
V této souvislosti se zejména upozorňuje na stále se zvyšující rozdíl mezi úrovní odměňování 
vězňů a ostatní populace (do doby nabytí účinnosti nařízení vlády č. 414/2000 Sb. bylo 
odměňování odsouzených navázáno na minimální mzdové tarify stanovené vládou nařízením 
vlády č. 333/1993 Sb.; po zrušení této bezprostřední vazby poklesla relace mezi minimální 
mzdou a odměnou odsouzených v I. skupině z koeficientu 1 v roce 2000 na koeficient 0,41 
v současné době). 
 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

− odsouzení, 

− Vězeňská služba ČR, 

− věřitelé odsouzených, 
− soukromí zaměstnavatelé. 

  
1.5. Popis cílového stavu  
Cílem návrhu nařízení vlády je spolu se současně předkládaným návrhem novelizace 
vyhlášky č. 10/2000 Sb. dosáhnout snížení jednoho z rizikových faktorů přispívajících 
k recidivě, kterým je vysoká míra zadluženosti, se kterou se potýká velká část osob ve výkonu 
trestu odnětí svobody. Cílem je tak zvýšit objem finančních prostředků, které lze již během 
výkonu trestu odnětí svobody z pracovní odměny poukázat na úhradu existujících dluhů 
                                                           
1Biedermanová, Eva, Petras, Michal. 2011. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů 
zacházení. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci.  
2 https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/Veznice-2016.pdf 
3 Schválen usnesením vlády ze dne 3. 2. 2016 č. 80 
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odsouzeného, a zároveň usnadnit odsouzenému přechod do civilního života tím, že zejména 
odsouzení s dlouhodobými tresty si budou moci vytvořit určitou finanční rezervu na dobu 
po svém propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 
Sekundárním cílem předkládaného návrhu nového nařízení vlády je 

- jednoznačně upravit postup při poskytování základní složky odměny podle plnění 
norem spotřeby práce a  

- vytvořit další skupinu základní složky odměny pro výkon prací, které vyžadují 
vysokoškolské vzdělání magisterského směru. 

Návrhem dále dochází ke sjednocení terminologie užívané zejména v trestněprávních 
předpisech, zákoníku práce či ve školském zákoně.   
 

1.6. Zhodnocení rizika 
Nepřijetím navrhovaných opatření zůstane výše pracovní odměny odsouzených zařazených 
do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody stále na stejné úrovni. Při srovnání s aktuální 
sazbou minimální mzdy, která v současné době činí 11 000 Kč, dosahuje odměna v první 
(nejnižší) skupině podle současné úpravy kolem 40 % úrovně minimální mzdy. Přestože podle 
názoru Ústavního soudu4 „odsouzení zařazení do práce ve výkonu trestu odnětí svobody 
nejsou účastníky trhu práce a nelze je považovat za zaměstnance ve smyslu pracovněprávních 
předpisů“, a tudíž Ústavní soud neshledává prvek diskriminace v tom, že odměny 
odsouzených za práci nedosahují výše minimální mzdy, je nezbytné, aby výše odměny 
odsouzených alespoň částečně reagovala na současnou ekonomickou realitu, a to zvláště 
za v současné době příznivé situaci na trhu práce, kde poptávka externích zaměstnavatelů 
po práci odsouzených osob převyšuje možnosti Vězeňské služby ČR. Pokud by nedošlo 
k přijetí návrhu nového nařízení vlády, výše odměny odsouzených osob by zůstala ponechána 
na stávající úrovni. V návaznosti na to se nedá očekávat ani úspěšnější umoření dluhů 
odsouzených či vytvoření finanční rezervy k pokrytí „startovacích“ nákladů na dobu 
po propuštění z dlouhodobého výkonu trestu odnětí svobody.  
Ponecháním stávající úpravy nedojde ani k naplnění dalších cílů popsaných pod bodem 1.5 
této zprávy (úprava postupu při poskytování základní složky odměny podle plnění a norem 
spotřeby práce, úprava a přesnější definice jednotlivých druhů práce a vytvoření IV. skupiny 
základní složky odměny či aktualizace terminologie). 
 

2. Návrh variant řešení, vyhodnocení jejich nákladů a přínosů a výběr nejvhodnějšího 
řešení 

Sledovaného hlavního cíle lze dosáhnout buď změnou výše odměn poskytovaných 
odsouzeným za práci, změnou jejich rozúčtování či kombinací obou postupů. Vzhledem 
ke kumulativně stanovenému cíli (snaha o zlepšení jak aktuální finanční situace vězňů, 
tak o zlepšení jejich situace v době bezprostředně po výkonu trestu) je zřejmé, že k jeho řešení 
je zapotřebí přistoupit kombinací obou přístupů, a je tedy vhodné zvýšit odměnu 
poskytovanou odsouzeným za práci (podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu 
trestu odnětí svobody předmět úpravy nařízení vlády), tak změnit pravidla pro její rozúčtování 
(dle § 33 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody předmět vyhlášky 
Ministerstva spravedlnosti). 

                                                           
4 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 1. 3. 2007, sp.zn. IV. ÚS 27/07 
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Při volbě nejvhodnějšího řešení, jak zvýšit odměnu poskytovanou odsouzeným za práci, je 
nutno zohlednit několik hledisek. 
Na jedné straně musí jít o takové navýšení odměn, při kterém lze reálně očekávat výše 
popsané pozitivní dopady, tj. zvýšení objemu finančních prostředků, které je možné použít 
na úhradu existujících dluhů odsouzeného, a vytvoření určité finanční rezervy na dobu 
po propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody (viz souběžně předkládaná 
novelizace vyhlášky č. 10/2000 Sb.). Na straně druhé při navyšování odměny odsouzených je 
nutno zohlednit i dopady takového kroku na státní rozpočet a na podnikatelský sektor. 
Při volbě nejvhodnější varianty byly tyto dva aspekty zvažovány tak, aby dosažení 
sledovaného cíle nevedlo ke ztrátě zájmu externích subjektů o zaměstnávání vězňů a tím 
nedošlo ke snížení míry zaměstnanosti vězňů.  
  
Ve vztahu k Obecným zásadám pro hodnocení dopadů regulace (RIA) se navrhují následující 
varianty řešení: 
Varianta 0 
Ponechání stávajícího nařízení vlády. 
Varianta 1 
Navýšení odměny o 5 % oproti současnému stavu. 
Varianta 2 
Navýšení odměny o 10 % oproti současnému stavu. 
Varianta 3 
Navýšení základní složky odměny v I. skupině o 1 000 Kč, a v dalších skupinách tak, aby toto 
navýšení odpovídalo stávajícímu systému postupného zvyšování odměny dle jednotlivých 
skupin. 
 
Vyhodnocení: 
Varianta 0  
V rámci této varianty bude ponecháno nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách 
odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody 
v nezměněné podobě, čímž nedojde k naplnění žádného z cílů popsaných v bodě 1.5 této 
zprávy. Tato varianta sice nebude mít žádné dopady na státní rozpočet, nicméně povede 
k zakonzervování již dlouhodobě kritizovaného stavu, což se s ohledem i na současnou 
příznivou ekonomickou situaci jeví jako nežádoucí řešení.  
 

Varianta 1 
Tato varianta počítá s navýšením odměny o 5 % oproti současnému stavu. Ze všech 
navrhovaných variant (s výjimkou nulové varianty) sice na jednu stranu nejméně zatěžuje 
státní rozpočet i podnikatelskou sféru, na stranu druhou víceméně konzervuje současný stav 
relace výše základní odměny v I. skupině k minimální mzdě a při předpokládaném zvýšení 
minimální mzdy nad hranici 12 000 Kč dostává tuto relaci dokonce pod 40 %.  
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Dopady této varianty do výdajů státního rozpočtu jsou vyjádřeny takto: 

 
Tato varianta ale nenaplňuje jeden z hlavních cílů současně předkládané novelizace vyhlášky 
č. 10/2000 Sb., kterým je výraznější zvýšení prostředků na úložném, neboť pro naplnění 
tohoto cíle by bylo nutné snížit příděly do ostatních položek rozúčtování, což by mělo 
negativní dopady na možnost řešení aktuálních dluhů odsouzených, včetně např. pohledávek 
výživného. 
 

Varianta 2  
Další zvažovaná varianta počítala s navýšením odměny o 10 % oproti současnému stavu, 
nicméně ani touto variantou nebude moci být dosaženo jednoho z hlavních cílů současně 
předkládané novelizace vyhlášky č. 10/2000 Sb., kterým je zvýšení prostředků na úložném, 
protože i při této variantě by pro naplnění tohoto cíle bylo nutné snížit příděly do ostatních 
položek rozúčtování, což by mělo negativní dopady na možnost řešení aktuálních dluhů 
odsouzených, včetně např. pohledávek výživného. 
Dopady této varianty do výdajů státního rozpočtu jsou vyjádřeny takto: 

 
 
Varianta 3 
Tato varianta počítá s navýšením odměny o 1 000 Kč oproti současnému stavu v I. skupině, 
přičemž v dalších skupinách je navýšení základní složky pracovní odměny odvozeno 
od stávajícího systému postupného zvyšování odměny dle jednotlivých skupin. Ve II. skupině 
se tak jedná o částku o polovinu vyšší než v I. skupině, ve III. skupině jde o částku ve výši 
dvojnásobku základní složky odměny v I. skupině. V nově vzniklé IV. skupině se částka 
lineárně zvyšuje o polovinu částky v I. skupině (tj. o 2 750 Kč), tedy na 13 750 Kč. Takovéto 
navýšení odměny pak zajištuje, že odměna v první (nejnižší) skupině bude dosahovat 50 % 
současné úrovně minimální mzdy. 
Dopady této varianty do výdajů státního rozpočtu jsou vyjádřeny takto: 

platná návrh rozdíl
vnitřní 
provoz

vlastní 
výroba

roční dopad 
do výdajů

I. kategorie bez odborné kvalifikace 4 500 4 950 450 2 154 81 16 172 460
II. kategorie střední s výučním listem 6 750 7 425 675 385 15 4 341 600
III. kategorie střední s maturitou 9 000 9 900 900 4 2 86 832
IV. kategorie vysokoškolské n/a 12 000 3 000 1 1 96 480
CELKEM X X X 2 554 99 20 697 372
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Tato varianta navýšení odměny odsouzených za práci tak nejenže navazuje na stávající 
systém postupného zvyšování odměn za práci v jednotlivých skupinách v současném nařízení 
vlády, ale rovněž nejlépe vyhovuje vzájemně si konkurujícím požadavkům na takové zvýšení 
odměn, které reálně umožní naplnění cílů popsaných pod bodem 1.5 této zprávy, zároveň 
však zohledňuje dopady na státní rozpočet a na podnikatelský sektor. 
Toto navrhované zvýšení pracovní odměny odsouzených si sice vyžádá výdaje ze státního 
rozpočtu, na druhé straně ale budou tyto negativní dopady částečně kompenzovány zvýšením 
příjmů do státního rozpočtu v oblasti zákonných odvodů zdravotního a sociálního pojištění. 
Dopad do příjmové stránky státního rozpočtu je kalkulován z výše průměrné měsíční pracovní 
odměny dle jednotlivých kategorií navýšených o procentní zvýšení odměny odsouzených 
a z předpokládaného počtu pracovně zařazených odsouzených v jednotlivých kategoriích. 
Předpokládaný dopad příjmů do státního rozpočtu pro rok 2018 je uveden v následující 
tabulce: 

 
 

Závěr: 
S ohledem na výše uvedené se navrhuje přijetí varianty 3. 
 

3. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Orgánem, který je určen k implementaci předmětného návrhu, je Vězeňská služba České 
republiky.   
 

4. Přezkum účinnosti regulace 
Průběžně přezkoumávat účinnost navrhované právní regulace bude zejména Vězeňská služba 
a dlouhodobějším horizontu dále pak v rámci své vědecké činnosti Institut pro kriminologii 
a sociální prevenci.  
  

5. Konzultace a zdroje dat 
Návrh připravilo Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Generálním ředitelstvím 
Vězeňské služby, které poskytlo i nezbytná data.   

 

platná návrh rozdíl
vnitřní 
provoz

vlastní 
výroba

roční dopad 
do výdajů

I. kategorie bez odborné kvalifiakce 4 500 5 500 1 000 2 154 81 35 938 800
II. kategorie střední s výučním listem 6 750 8 250 1 500 385 15 9 648 000
III. kategorie střední s maturitou 9 000 11 000 2 000 4 2 192 960
IV. kategorie vysokoškolské n/a 13 750 4 750 1 1 152 760
CELKEM X X X 2 554 99 45 932 520

průměr 
zaměstnanosti 
za rok 2016

průměrná 
měsíční 
odměna 2016

předpoklad 
zaměstnanosti 
2018

průměrná 
měsíční 
odměna 2018

zvýšení výběru 
sociálního 
pojistného

zvýšení výběru 
zdravotního 
pojištění

Vnitřní provoz a vlastní výroba 2 635 4 078 2 700 4 983 9 239 655 3 959 852
Střediska hospodářské činnosti 2 238 3 478 3 500 4 250 10 215 095 4 377 898
Zaměstnávání u cizích subjektů 1 915 3 617 2 500 4 420 7 588 104 3 252 045
Celkem 6 788 3 695 8 700 4 515 27 042 854 11 589 795
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6. Kontakt na zpracovatele  
Mgr. Petra Chvátalová, 
Ministerstvo spravedlnosti 
legislativní odbor 
oddělení trestně právní legislativy 
email: PChvatalova@msp.justice.cz 
 
 
Mgr. Petr Forejt, 
Ministerstvo spravedlnosti 
legislativní odbor 
oddělení trestně právní legislativy 
email: PForejt@msp.justice.cz 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNANXASUQU)


	V.
	1.1. Název
	1.2. Definice problému
	1.3. Popis existujícího právního vztahu v dané oblasti

	Název návrhu: 
	Návrh nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody



