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V.                                                                                                

 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
 

1. Základní identifikační údaje 

 

Název návrhu:  

Návrh vyhlášky, kterou se mění 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 

 

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 plynoucích 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.  
Hlavním cílem návrhu 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 spolu se současně předkládaným návrhem nařízení vlády o výši 
a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí 
svobody (dále jen „nařízení vlády“) tak 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 
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Za předpokladu, že zůstane zachována současná míra zaměstnanosti vězňů, lze odhadnout 
pokles ve výběru náhrad nákladů výkonu trestu odnětí svobody o 630 tisíc Kč ročně. 
Pokud ale splní úprava svůj cíl, tj. dojde v jejím důsledku ke snížení recidivy, bude tento 
výpadek kompenzován úsporami justičního a vězeňského systému (denní náklady na jednu 
osobu ve výkonu trestu odnětí svobody činily v loňském roce 1093 Kč). 
 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 

3.3 Dopady na podnikatelské subjekty: Ne 

 

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

 

3.5 Sociální dopady: Ano 

Změny v právní úpravě úložného povedou, zejména u odsouzených vykonávajících 
dlouhodobé tresty odnětí svobody, 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. 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 

 

3.10 Korupční rizika: Ne 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1. Název 
Vyhláška, kterou se mění 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 
 

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. Tato skupina je rovněž nejvíce ohrožena tím, že bezprostředně 
po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nemá dostatek finančních prostředků k pokrytí 
„startovacích“ nákladů, neboť stávající limit 2 000 Kč, který je stanoven jako limit úložného, 
je nedostatečný a nemůže sloužit k zajištění základních potřeb, jakými jsou ubytování 
a stravování po dobu minimálně jednoho měsíce, než propuštěný odsouzený může legální 
formou získat prostředky k zajištění základních potřeb. 
 

1.3. Popis existujícího právního vztahu v dané oblasti 
Pracovní odměna odsouzeného je rozúčtovávána dle vyhlášky 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 v platném znění. 
Z hrubé odměny za práci je část finančních prostředků odvedena na úhradu  

- pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,  
- pojistného na veřejné zdravotní pojištění,  
- zálohy na daň z příjmů fyzických osob.  

Z čisté pracovní odměny (čistou pracovní odměnou se rozumí pracovní odměna po provedení 
shora uvedených srážek) 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 
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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 2 000 
Kč. 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 o srážkách z odměny 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 finanční 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.   
 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

− odsouzení, 

− Vězeňská služba ČR, 

− věřitelé odsouzených. 
 

1.5. Popis cílového stavu  
Cílem návrhu vyhlášky je spolu se současně předkládaným návrhem nařízení vlády 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 
obou těchto spolu těsně souvisejících legislativních návrhů je zvýšit objem finančních 
prostředků, které lze již během výkonu trestu odnětí svobody z pracovní odměny poukázat 
na úhradu existujících dluhů 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 (toto 
opatření cílí zejména na odsouzené s delšími tresty, neboť délka věznění má vliv na udržení 
rodinných vazeb, které hrají významnou roli při zapojení do civilního života včetně zajištění 
základních potřeb). 
 

1.6. Zhodnocení rizika 
Jak plyne z bodu 1.5., navrhovaná opatření si kladou za cíl snížení v současné době vysoké 
míry zadluženosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody a plynulejší a jednodušší přechod 
osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody do civilního života, čímž se zvyšuje její 
šance na reintegraci a snižuje riziko recidivního chování. Nepřijetím navrhovaných opatření 
zůstane výše pracovní odměny odsouzených zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu 
odnětí svobody stále na stejné úrovni a zůstalo by nedotčeno ani využití této odměny. Došlo 
by tak k zakonzervování současného hojně kritizovaného stavu odměňování odsouzených1, 
který neodpovídá současným ekonomickým podmínkám (i nadále by přetrvával právní stav 

                                                           
1 např. Rada vlády České republiky pro lidská práva. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 
2014. Praha: Vláda České republiky, str. 36; Veřejný ochránce práv 2016. Věznice: zpráva ze systematických 
návštěv veřejného ochránce práv. Praha: Kancelář veřejného ochránce práv, str. 23; Rada vlády České republiky 
pro lidská práva. Podmět Rady vlády pro lidská práva k otázce vězeňství, str. 7 – 10. 
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odpovídající podmínkám v dobách svého vzniku, tj. v zásadě podmínkám panujícím 
v r. 1999). Pokud tato opatření nebudou přijata, bude i nadále neřešena zadluženost vězňů, 
která je výrazným kriminogenním faktorem, nedojde ani k využití příležitosti zajištění 
jednoduššího zapojení osoby propuštěné z výkonu trestu do civilního života, čímž nedojde ani 
k naplnění cílů vymezených v bodě 1. 5. této zprávy.  
 

2. Návrh variant řešení, vyhodnocení jejich nákladů a přínosů a výběr nejvhodnějšího 
řešení 
Cíle sledovaného touto vyhláškou s ní těsně souvisejícího návrhu nařízení vlády 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). 
 

Ve vztahu k Obecným zásadám pro hodnocení dopadů regulace (RIA) se navrhují následující 
varianty řešení: 

Varianta 0 
Ponechání současného znění vyhlášky.  
Varianta 1 
Přesun celého výnosu v důsledku zvýšení pracovní odměny ve prospěch úložného. 
Varianta 2 
Kompromisní varianta, při níž dochází k alokaci prostředků z položky nákladů výkonu trestu 
a částečně kapesného na zvýšení úložného. 
 
Vyhodnocení: 
Varianta 0  
Při ponechání současné úpravy vyhlášky dojde v důsledku navýšení základní složky odměny 
v nařízení vlády k rovnoměrnému nárůstu všech složek rozúčtování pracovní odměny. Výše 
čisté odměny a z ní odvíjejících se srážek podle vyhlášky před a po navýšení základní složky 
odměny v nařízení vlády je vyjádřena v následující tabulce zobrazující modelový stav 
pro I. skupinu odsouzených osob podle § 3 odst. 2 písm. a) návrhu nařízení vlády: 
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         Současný stav Po novele                  Rozdíl      

 
V rámci procentuální výše srážek z odměny nedojde k žádným změnám. Úprava nařízení 
vlády spočívající v navýšení základní složky odměny se však v absolutních číslech pozitivně 
odrazí na výši všech srážek. Tato varianta však nenaplňuje požadavek na podstatné rychlejší 
naplnění úložného. Zvýšení částky připadající z odměny odsouzeného za práci na úložné je 
jedním ze základních cílů úpravy, neboť umožní snadnější a plynulejší zapojení odsouzeného 
po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody do civilního života a s tím související snížení 
rizika vzniku možné recidivy. Za stavu předkládaného touto variantou však není možné zvýšit 
limit úložného ze současných 2 000 Kč na částku v rozsahu desetitisíců. Pouze významně 
vyšší finanční částka může reálně přispět ke snížení rizika, že si odsouzení bezprostředně 
po propuštění budou prostředky k zajištění základních potřeb získávat nelegální cestou. 
 

Varianta 1 
V této variantě dojde v zásadě k přesunu celého výnosu zvýšení pracovní odměny v důsledku 
změny nařízení vlády ve prospěch úložného s tím, že v rámci nastavení téměř všech ostatních 
složek nedojde k reálnému poklesu vyplacených částek; procentní výměra se však výrazně 
sníží. Modelový stav pro I. skupinu odsouzených osob podle § 3 odst. 2 písm. a) návrhu 
nařízení vlády je zachycen v následující tabulce: 
  

         Současný stav         Po novele       Rozdíl      

 
V rámci této varianty je beze zbytku naplněn jeden z hlavních cílů návrhu vyhlášky, tedy 
zvýšení částky připadající z odměny na odsouzeného za práci na úložné. V navrhovaném 

Čistá mzda    x 4 005,00 x 4 895,00 x 890,00 
Kategorie dle vyhlášky 
10/2000 Sb. 

§ % 
sazba 

Kč % sazba Kč % sazba Kč 

Výživné § 2 30% 1201,50 30% 1468,50 0% 267,00 
Náklady výkonu trestu § 3 32% 1281,60 32% 1566,40 0% 285,00 
Další srážky - přednostní 
pohledávky 

§ 4 12% 480,60 12% 587,40 0% 107,00 

Ostatní srážky - 
nepřednostní pohledávky 

§ 5 4% 160,20 4% 195,80 0% 36,00 

Kapesné § 6 20% 801,00 20% 979,00 0% 178,00 
Úložné § 7 2% 80,10 2% 97,90 0% 18,00 

Čistá mzda    x 4 005,00 x 4 895,00 x 890,00 
Kategorie dle vyhlášky 
10/2000 Sb. 

§ % 
sazba 

Kč % sazba Kč % sazba Kč 

Výživné § 2 30% 1201,50 26% 1272,70 -4% 71,00 
Náklady výkonu trestu § 3 32% 1281,60 27% 1321,65 -5% 40,00 
Další srážky - přednostní 
pohledávky 

§ 4 12% 480,60 10% 489,50 -2% 9,00 

Ostatní srážky - 
nepřednostní pohledávky 

§ 5 4% 160,20 4% 195,80 0% 36,00 

Kapesné § 6 20% 801,00 17% 832,15 -3% 31,00 
Úložné § 7 2% 80,10 16% 783,20 14% 703,00 
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modelu by bylo možné zvýšit limit úložného ze současných 2 000 Kč až na částku 50 000 Kč, 
k jehož naplnění by došlo v časovém horizontu šesti let (reálně je však třeba počítat 
s horizontem nejméně 7 let, neboť je nutno zohlednit průměrný rozsah odpracovaných hodin 
ve sledovaném časovém horizontu). V rámci této varianty však dojde ke snížení podílu 
na výživném (o 4 %), nákladech výkonu trestu (o 5 %), přednostních pohledávkách (o 2 %) 
a na kapesném (o 3%). Tato varianta je nastavena tak, aby nedošlo k reálnému poklesu 
vyplacených částek oproti stávajícímu stavu, neboť v důsledku navýšení základní složky 
odměny reálně nedojde i přes snížení procentuálního podílu na výživném, nákladech výkonu 
trestu, přednostních pohledávkách a na kapesném k poklesu výše srážek v uvedených 
kategoriích, naopak dojde k jejich nárůstu. Přesto se však nejeví jako vhodné snižovat podíl 
v uvedených kategoriích, neboť tak dojde v menší míře k umoření části dluhů odsouzených, 
přičemž je to právě vysoká míra zadluženosti, se kterou se potýká velká část osob ve výkonu 
trestu odnětí svobody a která jim znemožňuje dostatečně efektivní reintegraci do běžného 
života. Snížení podílu připadajícího na výživné a přednostní pohledávky je pak dále zcela 
v rozporu s dlouhodobými záměry Ministerstva spravedlnosti směřujícím k sanaci dluhů 
odsouzených, zvláště pak ve vztahu k dluhům na výživném vůči nezaopatřeným dětem, resp. 
dluhům vůči obětem trestných činů spadajících do kategorie přednostních pohledávek.   
 
Varianta 2 
Jde o kompromisní řešení, při němž dochází k takovému zvýšení podílu na úložném, aby byla 
vytvořena dostatečná finanční rezerva na dobu po jeho propuštění z výkonu vazby, zároveň 
ale, aby nedocházelo ke snížení podílu na výživném a na přednostních pohledávkách, jejichž 
procentní podíl zůstane zachován. K naplnění jednoho z hlavních cílů návrhu vyhlášky, tedy 
ke zvýšení částky připadající z odměny odsouzeného za práci na úložné, tak dojde toliko 
snížením procentního podílu připadajícího z odměny odsouzeného za práci na náhradu 
nákladů výkonu trestu a na kapesné. V případě kapesného však i tak reálně dojde k jeho 
zvýšení, a to s ohledem na navýšení základní složky odměny v nařízení vlády. Tato varianta 
by v modelovém případě stav pro I. skupinu odsouzených osob podle § 3 odst. 2 písm. a) 
návrhu nařízení vlády vypadala následovně: 

    Současný stav     Po novele       Rozdíl 

 
Pro následující skupiny (II., III. a IV.) odsouzených osob podle § 3 odst. 2 písm. b), c), d) 
návrhu nařízení vlády vypadají tabulky následovně: 
  

Čistá mzda    x 4 005,00 x 4 895,00 x 890,00 
Kategorie dle vyhlášky 
10/2000 Sb. 

§ % 
sazba 

Kč % sazba Kč % sazba Kč 

Výživné § 2 30% 1201,50 30% 1468,50 0% 267,00 
Náklady výkonu trestu § 3 32% 1281,60 26% 1272,70 -6% -9,00 
Další srážky - přednostní 
pohledávky 

§ 4 12% 480,60 12% 587,40 0% 107,00 

Ostatní srážky - 
nepřednostní pohledávky 

§ 5 4% 160,20 4% 195,80 0% 36,00 

Kapesné § 6 20% 801,00 17% 832,15 -3% 31,00 
Úložné § 7 2% 80,10 11% 538,45 9% 458,00 
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Skupina II 

     Současný stav      Po novele       Rozdíl 

 
Skupina III 

     Současný stav      Po novele       Rozdíl 

 
Skupina IV 

     Současný stav2      Po novele       Rozdíl 

 
                                                           
2 V současné době jde o práce zařazené ve III. skupině 

Čistá mzda    x 6 007,50 x 7 342,50 x 1335,00 
Kategorie dle vyhlášky 
10/2000 Sb. 

§ % 
sazba 

Kč % sazba Kč % 
sazba 

Kč 

Výživné § 2 30% 1802,25 30% 2202,75 0% 400,50 
Náklady výkonu trestu § 3 32% 1922,40 26% 1909,05 -6% -13,35 
Další srážky - přednostní 
pohledávky 

§ 4 12% 720,90 12% 881,10 0% 160,20 

Ostatní srážky - 
nepřednostní pohledávky 

§ 5 4% 240,30 4% 293,70 0% 53,40 

Kapesné § 6 20% 1201,50 17% 1248,22 -3% 46,72 
Úložné § 7 2% 120,15 11% 807,68 9% 687,53 

Čistá mzda    x 8 010,00 x 9 790,00 x 1780,00 
Kategorie dle vyhlášky 
10/2000 Sb. 

§ % 
sazba 

Kč % sazba Kč % 
sazba 

Kč 

Výživné § 2 30% 2403,00 30% 2937,00 0% 534,00 
Náklady výkonu trestu § 3 32% 2563,20 26% 2545,40 -6% -17,80 
Další srážky - přednostní 
pohledávky 

§ 4 12% 961,20 12% 1174,80 0% 213,60 

Ostatní srážky - 
nepřednostní pohledávky 

§ 5 4% 320,40 4% 391,60 0% 71,20 

Kapesné § 6 20% 1602,00 17% 1664,30 -3% 62,30 
Úložné § 7 2% 160,20 11% 1076,90 9% 916,70 

Čistá mzda    x 8010,00 x 12 237,50 x - 
Kategorie dle vyhlášky 
10/2000 Sb. 

§ % 
sazba 

Kč % sazba Kč % 
sazba 

Kč 

Výživné § 2 30% 2403,00 30% 3671,25 0% 1268,25 
Náklady výkonu trestu § 3 32% 2563,20 26% 3181,75 -6% 615,55 
Další srážky - přednostní 
pohledávky 

§ 4 12% 961,20 12% 1468,50 0% 507,30 

Ostatní srážky - 
nepřednostní pohledávky 

§ 5 4% 320,40 4% 489,50 0% 169,10 

Kapesné § 6 20% 1602,00 17% 2080,38 -3% 478,38 
Úložné § 7 2% 160,20 11% 1346,12 9% 1185,92 
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V tomto modelu je možné zvýšit limit úložného ze současných 2 000 Kč na částku 35 000 Kč, 
přičemž tato výše částky je již významným zvýšením finanční rezervy na dobu propuštění 
z výkonu trestu odnětí svobody a může reálně přispět ke snížení rizika recidivního chování 
bezprostředně po propuštění. V modelovém případě dojde k naplnění zvýšeného limitu 
v časovém horizontu do 8 let. Reálně je třeba počítat s horizontem minimálně 10 let, neboť 
průměr je ovlivněn rozsahem odpracovaných hodin. 
  

3. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Za nejvhodnější řešení se považuje Varianta 2, neboť nejlépe vyhovuje cílům návrhu 
vyhlášky, resp. návrhu nařízení vlády, vymezeným v bodě 1.5 této zprávy. V důsledku 
navýšení základní složky odměny v nařízení vlády tak dojde k nárůstu všech složek v rámci 
rozúčtování pracovní odměny s výjimkou nákladů výkonu trestu, u kterého dojde k mírnému 
reálnému snížení. Z toho vyplývá, že srážky z  pracovní odměny odsouzeného k uhrazení 
výživného a sanaci dluhů odsouzených osob (jak přednostních, tak nepřednostních) 
v důsledku navýšení základní složky odměny v nařízení vlády reálně vzrostou, v položce 
výživného a přednostních pohledávek dokonce v řádu stovek korun, ačkoli se procentuální 
podíl u těchto položek oproti stávající úpravě nezmění. Snížení procentuálního podílu 
u nákladů výkonu trestu a rovněž mírné snížení procentuálního podílu na kapesném umožní 
navýšení limitu finančních prostředku na účtu úložného ze současných 2 000 Kč 
na 35 000 Kč. Navýšení v takové míře podstatně lépe umožní odsouzenému po propuštění 
z výkonu trestu odnětí svobody jednodušší a plynulejší zapojení do civilního života v prvních 
měsících po propuštění. 
 

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

5. 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.  
 

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

 
7. Kontakt na zpracovatele  
Mgr. Petra Chvátalová, 
Ministerstvo spravedlnosti 
legislativní odbor 
oddělení trestně právní legislativy 
email: PChvatalova@msp.justice.cz 
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Mgr. Petr Forejt 
Ministerstvo spravedlnosti 
legislativní odbor 
oddělení trestně právní legislativy 
email: PForejt@msp.justice.cz 
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