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III.                                                                                                

 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů  
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, 
vyplývá primárně z potřeby zlepšení výchozího postavení odsouzeného při propuštění 
z výkonu trestu odnětí svobody navýšením srážky z odměny odsouzeného na tzv. úložné, což 
by mělo přispět ke snížení rizika, že si bezprostředně po propuštění budou odsouzení 
prostředky k zajištění základních potřeb získávat nelegální cestou. Navrhované změny by tedy 
měly přispět ke snížení rizika recidivy. 
Prostředky připadající na úložné se přitom budou alokovat z položky nákladů výkonu trestu 
a kapesného, procentní podíl na výživné a na úhrady přednostních a nepřednostních 
pohledávek bude zachován. Změny ve výpočtu kapesného a nákladů výkonu trestu byly 
přitom navrženy tak, aby se jejich faktická výše v modelovém případě reálně výrazněji 
neměnila. 
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení souladu 
navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
Předložený návrh vyhlášky je plně v souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 
odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a upravuje problematiku v rozsahu zákonného zmocnění obsaženého v ustanovení § 33 odst. 3 
a 6 tohoto zákona, podle něhož se z pracovní odměny odsouzeného po srážce zálohy na daň 
a pojistné provedou i další srážky jednak k úhradě výživného pro děti, kterým je odsouzený 
povinen poskytovat výživu, včetně příspěvku na úhradu nákladů při péči o dítě v ústavní nebo 
ochranné výchově, a jednak k úhradě nákladů výkonu trestu a dalších nákladů spojených 
s výkonem trestu. Rozsah a pořadí dalších srážek z pracovní odměny odsouzeného stanoví 
Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou, přičemž přihlédne zejména k zabezpečení výživy dětí 
odsouzeného a oprávněným nárokům poškozených trestným činem. Dále Ministerstvo 
spravedlnosti v souladu s citovaným ustanovením stanoví vyhláškou způsob rozdělení části 
pracovní odměny na kapesné a úložné a stanoví rozsah a podmínky, za nichž odsouzený může 
úložné použít. Předložený návrh vyhlášky je rovněž v souladu s § 35 odst. 1 citovaného 
zákona, podle kterého je odsouzený povinen hradit náklady výkonu trestu. Nelze-li tyto 
náklady srazit z odměny za práci, může věznice k jejich úhradě použít peněžní prostředky, 
které má odsouzený uloženy ve věznici. Výši nákladů výkonu trestu a podrobnosti její úhrady 
stanoví Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou. 
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Předložený návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodní 
smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, předpisy Evropské unie nebo obecné právní zásady 
Evropské unie se na danou oblast přímo nevztahují. V judikatuře Evropského soudu 
pro lidská práva (dále jen „Soud“) se otázky výše odměny odsouzených za práci či omezení 
odsouzeného v nakládání s vlastním výdělkem dosud objevily pouze výjimečně.  
Obecně lze říci, že institut tzv. „úložného“ Soud nepovažuje za porušení práva na ochranu 
majetku, ale naopak jej označuje za nástroj, který může usnadnit resocializaci odsouzeného 
po jeho propuštění. Ve věci Loog proti Estonsku (č. 56419/15, rozhodnutí ze dne 
23. června 2016) Soud odmítl stížnost na porušení práva na ochranu majetku chráněného 
článkem 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Úmluva“) podanou odsouzeným, jemuž nebylo umožněno 
zaslat svým dětem z věznice částku uloženou na osobním účtu odsouzeného, jež byla součástí 
úložného. Soud v tomto případě shledal, že stát je oprávněn přijmout taková opatření 
přispívající k reintegraci odsouzeného do společnosti, která považuje za nejvhodnější, a to 
včetně zajištění, že odsouzený bude mít po svém propuštění k dispozici určité množství 
peněz. V této věci se Soud rovněž vyjádřil k otázce výše cílové částky úložného, kdy 
v návaznosti na skutkové okolnosti případu označil částku ve výši trojnásobku minimální 
mzdy za přiměřenou. V této souvislosti tedy obstojí návrh, na základě kterého má dojít 
k navýšení limitu finančních prostředků na účtu úložného na 35 000 Kč, a to ve vztahu 
k současné výši minimální mzdy, která činí 11 000 Kč. 
Dále se Soud věnoval otázce úložného ve věci Michał Korgul proti Polsku (č. 36140/11, 
rozsudek ze dne 21. března 2017), kde zopakoval závěry, k nimž dospěl v citované věci Loog 
proti Estonsku ohledně možnosti státu přijímat opatření k resocializaci. Cílová částka, která 
měla být odsouzenému po propuštění podle posuzované polské právní úpravy naspořena, 
odpovídala tamější průměrně mzdě. Soud takto stanovenou výši zajišťované částky, označil 
za přiměřenou. I z tohoto hlediska je navrhované zvýšení limitu finančních prostředků na účtu 
úložném na 35 000 Kč ve vztahu k průměrné mzdě ČR, která činí 28 232 Kč, v souladu 
s judikaturou Soudu. 
Relevantním dokumentem ve vztahu k dané problematice jsou dále Evropská vězeňská 
pravidla, a to konkrétně bod 26.10, který stanoví, že „za práci vězňů musí být vyplacena 
odpovídající mzda“. Dokument se v následujících bodech vyjadřuje i k vhodnému způsobu 
nakládání s výdělkem odsouzeného, když uvádí následující:   
26.11 Vězni musí mít možnost vydat alespoň část svých výdělků za povolené předměty osobní 

spotřeby a část svých výdělků zasílat svým rodinám. 
26.12 Vězni by měli být motivováni, aby část svých výdělků ukládali jako úspory, které budou 

vyplaceny v okamžiku jejich propuštění na svobodu, nebo které mohou být použity pro 
jiné povolené účely. 

Na základě výše uvedeného tak lze shrnout, že navrhovaná právní úprava je zcela v souladu 
s judikaturou Soudu i dalšími mezinárodními závazky České republiky, které se na danou 
oblast vztahují. 
 

3. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Podle zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odsouzeným přísluší odměna podle 
vykonané práce. Vláda stanoví nařízením výši této odměny a podmínky pro její poskytování, 
v současné době jde o nařízení vlády č. 365/1999 Sb., toto nařízení se ale navrhuje nahradit 
novou právní úpravou, která je předkládána zároveň s tímto návrhem (viz čj. předkladatele 
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317/2017-LO). Z této odměny se po srážce zálohy na daň a pojistného provedou i další srážky 
jednak k úhradě výživného pro děti, kterým je odsouzený povinen poskytovat výživu, včetně 
příspěvku na úhradu nákladů při péči o dítě v ústavní nebo ochranné výchově, a jednak 
k úhradě nákladů výkonu trestu a dalších nákladů spojených s výkonem trestu. Rozsah 
a pořadí dalších srážek z pracovní odměny odsouzeného stanoví Ministerstvo spravedlnosti 
vyhláškou. Platným právním předpisem, který stanovuje výši srážek z odměn odsouzených 
a jejich pořadí je v současné době vyhláška Ministerstva spravedlnosti 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.  
Rozúčtování pracovní odměny vězňů se provádí podle vyhlášky č. 10/2000 Sb. a podle 
nařízení generálního ředitele Vězeňské služby č. 15/2001 o postupu při rozúčtování odměn 
osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o úhradě nákladů spojených 
s výkonem vazby a trestu odnětí svobody a o evidenci finančních prostředků obviněných 
a odsouzených: 
1) Z hrubé odměny za práci srazí a odvede věznice pojistné na sociální zabezpečení 

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
a zálohu na daň z příjmu fyzických osob. 

2) Z čisté pracovní odměny (čistou pracovní odměnou se rozumí pracovní odměna 
po provedení srážek podle bodu 1) se provádí srážky ve výši:  

- 30 % na srážky k úhradě výživného nezaopatřených dětí, 
- 32 % na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu, maximálně však 1 500 Kč 

za kalendářní měsíc, 
- 12 % na další srážky prováděné na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudu nebo 

orgánu státní správy, 
- 4 % na ostatní srážky, 
- 20 % na kapesné, 
- 2 % na úložné. 

Úložné vzniká pouze z pracovní odměny při rozúčtování, a to ve výši 2 % z čisté pracovní 
odměny. Odsouzenému se nepovolí čerpání úložného, pokud by mu nezůstala na úložném 
minimální částka (nyní stanovená na 2 000 Kč). Bez souhlasu odsouzeného může věznice 
finanční prostředky z úložného použít pouze k výkonu rozhodnutí o povinnosti uhradit 
náklady výkonu trestu, i v tomto případě ale lze čerpat pouze prostředky z částky 
nad 2 000Kč. Pokud odsouzený zcela uhradil náklady výkonu trestu, může na vlastní žádost 
a náklady část úložného přesahující částku 2 000 Kč použít k úhradě výživného osobám, 
kterým je povinen výživné poskytovat, k úhradě škody způsobené poškozenému, k podpoře 
své rodiny a k plnění svých závazků podle § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 10/2000 Sb. nebo 
zaslat svým příbuzným a jiným osobám blízkým a osobám, které jej ve výkonu trestu odnětí 
svobody pravidelně navštěvují, popřípadě použít k nákupu potravin a věcí osobní potřeby 
nebo ji věnovat na dobročinné účely. Z částky nad 500 Kč lze použít peněžní prostředky také 
na úhradu zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, úhradu regulačních 
poplatků a na nákup nezbytných léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely 
a zdravotnických prostředků předepsaných lékařem. 
Uvedený limit 2 000 Kč nicméně není postačující pro reálné zapojení se do civilního života 
po skončení výkonu trestu odnětí svobody. Rovněž i částka strhávaná z odměny odsouzeného 
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na úložné není dostatečná pro vytvoření určité finanční rezervy usnadňující přechod do života 
na svobodě. Finanční problémy odsouzených, resp. obecně jejich značná zadluženost, 
je přitom 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, 
u kterých během dlouhodobého trestu došlo ke zpřetrhání rodinných vazeb. V této souvislosti 
je třeba upozornit i na skutečnost, že za nejrizikovější období (pro recidivu) se považuje 
prvních 6 měsíců po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody1. 
Základní limit úložného se navrhuje významně zvýšit, protože pokud má sloužit k pokrytí 
„startovacích“ nákladů propuštěného odsouzeného, pak současná výše 2 000 Kč je zcela 
nedostatečná a nemůže sloužit k zajištění základních potřeb, jakými jsou např. ubytování 
a stravování po dobu minimálně jednoho měsíce, než propuštěný odsouzený může legální 
formou získat prostředky k zajištění základních potřeb. 

 
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, sociálně slabé, zdravotně 
postižené a národnostní menšiny a dopady na životní prostředí 
Navrhovaná změna vyhlášky č. 10/2000 Sb. přichází se snížením procentní částky, která 
z odměny odsouzeného připadne na náklady výkonu trestu odnětí svobody, a to z původních 
32 % na 26 % čisté odměny. Vzhledem k zároveň navrhovanému zvýšení odměn osob, které 
jsou ve výkonu trestu odnětí zaměstnány (viz zároveň předkládaný návrh nařízení vlády 
o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu 
odnětí svobody, čj. předkladatele 317/2017-LO) a vzhledem k průměrnému naplnění fondu 
pracovní doby u osob zaměstnaných ve výkonu trestu odnětí svobody lze odhadnout pokles 
ve výběru nákladů výkonu trestu odnětí svobody o 630 tisíc Kč ročně, to nicméně pouze 
za předpokladu, že by došlo k zastavení pozitivního trendu růstu zaměstnanosti vězňů.   
Na druhou stranu je ale třeba vzít v úvahu skutečnost, že v důsledku změn navrhovaných 
v předkládané novelizaci vyhlášky o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu 
odnětí svobody zaměstnány, dojde k navýšení finančních prostředků na úložném, a to jak díky 
navrhovanému zvýšení odměn za práci osob ve výkonu trestu, tak i hlavně díky zvýšení 
procentní částky, která na úložné z čisté odměny připadne. Zároveň dochází ke zvýšení limitu 
pro úložné, tj. ke zvýšení částky, kterou musí odsouzený minimálně naspořit, aby případně 
mohl disponovat s prostředky nad tento limit. Obě tyto změny povedou, zejména 
u odsouzených s dlouhými tresty, u kterých je riziko, že ztratí rodinné vazby, k tomu, 
že po přechodu do civilního života budou odsouzení disponovat významně vyšší finanční 
částkou než doposud, což by mělo přispět ke snížení rizika, že si bezprostředně po propuštění 
budou prostředky k zajištění základních potřeb získávat nelegální cestou a tím ke snížení 
rizika recidivy. Denní výdaje na jednoho vězně pak demonstruje následující graf: 
 
 

                                                           
1Alena Marešová a kol.: Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – kriminologická analýza, IKSP, Praha 
2016, přístupné na http://www.ok.cz/iksp/docs/432.pdf 
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Snížení procentní částky připadající na kapesné nebude mít na vězně díky současnému 
zvýšení odměn osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí zaměstnány, negativní vliv, naopak 
dojde i u I. skupiny k jeho mírnému nárůstu.   
Návrh nebude mít žádné sociální dopady na specifické skupiny obyvatel (osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny) ani dopady na životní prostředí. 
 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu 
diskriminace, nezavádí žádné rozdíly na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry 
a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 
k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Navrhovaná právní 
úprava není rovněž v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon). 
Ve vztahu k rovnosti pohlaví navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární 
dopady na rovnost mužů a žen a nevede k diskriminaci jednoho z pohlaví, neboť nijak 
nerozlišuje, ani nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro ně odlišné podmínky. 
 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Navrhovaná právní úprava se nedotýká ochrany soukromí. 

 
7. Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava oproti dosavadní právní úpravě korupční rizika nijak nezvyšuje 
a ani s ní nejsou spojena nová korupční rizika. 

 
8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
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Navrhovaná úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K čl. I bodům 1, 3, 5 až 7 (§ 1 odst. 3, § 3 odst. 1, § 6 odst. 1, § 7 odst. 1 a 3) 
V souladu s obecnou částí odůvodnění se navrhuje zvýšení úložného, a to jednak zvýšením 
procentní částky připadající na úložné a jednak poměrně výrazným zvýšením limitu 
finančních prostředků na účtu úložného z 2 000 Kč na 35 000 Kč, kdy důvodem je, aby se 
odsouzený po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody jednodušeji zapojil do civilního 
života. Se zvýšením procentní částky připadající na úložné se pojí snížení procentní částky 
připadající na kapesné a na náhradu nákladů výkonu trestu, vzhledem k souběžně 
navrhovanému navýšení odměn však nedojde u kapesného k jeho poklesu (naopak dojde 
i u I. skupiny k jeho mírnému nárůstu) a u náhrad nákladů výkonu trestu pak dojde 
k drobnému poklesu.   
Základní limit úložného se navrhuje z důvodů uvedených v obecné části odůvodnění 
významně zvýšit, protože pokud má sloužit k pokrytí „startovacích“ nákladů propuštěného 
odsouzeného, pak výše 2 000 Kč je zcela nedostatečná a nemůže sloužit k zajištění základních 
potřeb, jako je ubytování a stravování po dobu minimálně jednoho měsíce, kdy propuštěný 
odsouzený může legální formou získat prostředky k zajištění základních potřeb. Tento limit 
přinese zlepšení podmínek pro přechod do civilního života zejména pro odsouzené 
s dlouhými tresty, u kterých je vyšší riziko ztráty rodinných vazeb, aby po propuštění 
z výkonu trestu měli určitou finanční rezervu umožňující „přežít“ jeden až dva měsíce. 
Podle § 7 odst. 3 může být část úložného nad stanovený limit užita na úhradu nákladů výkonu 
trestu; toto ustanovení se doplňuje tak, aby bylo zřejmé, že se vztahuje nejen na náhradu 
nákladů výkonu trestu, ale i na náhradu dalších nákladů spojených s výkonem trestu, a dále 
i na náklady vazby a pohledávek, jejichž výkon se po dobu výkonu trestu provádí srážkami 
z pracovní odměny. 

 
K čl. I bodu 2 [§ 2 odst. 1 písm. c)] 
Podle § 27 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou rodiče povinni hradit příspěvek na úhradu 
péče poskytované dětem a nezaopatřených osobám v těchto zařízeních, obdobná úprava je 
zakotvena rovněž i v § 42b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů ve vztahu k zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V tomto 
případě není důvodu vázat provádění srážek z odměny odsouzeného za účelem poskytnutí 
příspěvku na úhradu pobytu a péče o dítě v těchto zařízení na písemný souhlas odsouzeného. 

 
K čl. I bodu 4 [§ 4 odst. 1 písm. c)] 
Zpřesňuje se znění vyhlášky tak, aby bylo jednoznačné, která rozhodnutí ředitele věznice lze 
vykonávat srážkami z pracovní odměny (v tomto směru vyhláška reaguje na změny 
provedené v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody zákonem č. 276/2013 Sb.).   
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K čl. I bodu 8 (§ 7 odst. 4) 
Ustanovení § 7 odst. 4 upravuje, za jakým účelem může odsouzený část úložného použít, 
přesahuje-li výše naspořené částky stanovený limit. Tento limit se nově stanovuje 
na 35 000 Kč (blíže viz obecná část odůvodnění). Kromě zvýšení limitu úložného dochází 
ke změnám ve vymezení možného využití nadlimitní částky úložného. Nově se navrhuje, aby 
tuto částku mohl odsouzený použít k úhradě nákladů spojených se zajištěním vlastního 
bydlení. Účelem této změny je jednak umožnit odsouzenému udržení si svého obydlí, hlavně 
však umožnit mu zajistit si vlastní bydlení již před propuštěním z výkonu trestu. Skutečnost, 
že již v okamžiku propuštění z věznice bude mít odsouzený, který je bez rodiny nebo u něhož 
jsou rodinné vazby zpřetrhány, zajištěno vlastní bydlení, může dále napomoci ke snadnějšímu 
návratu do civilního života. Doplněna je dále možnost využití této částky při úhradě nákladů 
spojených s vyřízením nových dokladů a při krátkodobém přerušení výkonu trestu, například 
za účelem návštěvy rodiny, kdy toto přerušení trestu je jednou z forem kázeňské odměny. 
Vypuštěna byla naopak možnost odsouzeného použít část úložného přesahující částku 
35 000 Kč k nákupu potravin v kantýně, a to z důvodu, že povolení jednorázového nákupu 
potravin a věcí osobní potřeby odsouzenému, který jinak tyto nákupy nemůže provádět, je 
jednou z odměn, jež mohou být odsouzeným uděleny. Vypuštěna byla dále možnost použití 
této částky na dobročinné účely, a to zejména z důvodu možného netransparentního vyvádění 
naspořených finančních prostředků, jež mají sloužit především jako startovací částka pro 
snadnější zapojení odsouzeného do civilního života po propuštění. Dále dochází k drobné 
formulační úpravě ohledně možnosti odškodnění poškozených osob (viz novela trestního řádu 
provedená zákonem č. 181/2011  Sb.) a k vypuštění odkazu na § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky, 
neboť tyto pohledávky budou nově řešeny v § 7 odst. 3 vyhlášky. 
 

K čl. I bodu 9 [§ 8 odst. 5 písm. a)] 
Institut sociálního kapesného byl v zákoně o výkonu trestu odnětí svobody zrušen k 1. 1. 2014 
zákonem č. 276/2013 Sb., kdy došlo k nahrazení sociálního kapesného, které se poskytovalo 
odsouzeným bez finančních prostředků, balíčkem obsahujícím nezbytné osobní potřeby. Ruší 
se proto obsoletní ustanovení vyhlášky. 

 
K čl. I bodu 10 (§ 9 odst. 1, § 11 odst. 2) 
O stížnosti proti rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů výkonu trestu podle § 8 vyhlášky 
dle § 9 odst. 1 vyhlášky a o stížnosti proti rozhodnutí o výši nákladů výkonu vazby podle 
§ 11 odst. 1 vyhlášky bude napříště moci z důvodu větší praktičnosti rozhodovat nejen přímo 
generální ředitel Vězeňské služby, ale rovněž jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby. 
 

K čl. I bodu 11 [§ 13 odst. 1, § 16 písm. b)] 
Terminologická změna sjednocující formulace užívané novelizovanou vyhláškou a zákonem 
o výkonu trestu odnětí svobody.  
 

K čl. II (účinnost) 
Datum nabytí účinnosti se navrhuje k 1. dubnu 2018 tak, aby tato vyhláška nabyla účinnosti 
ke stejnému datu jako souběžně předkládané nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování 
odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, které s touto 
vyhláškou těsně souvisí. 
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