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IV.                                                                                              
 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů  
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. 

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. 
Pro dlouhodobé zapojení se do pracovních činností je nutné odsouzené pozitivně motivovat, 
přičemž v oblasti motivace je klíčovým faktorem zejména výše finančních odměn, tedy 
adekvátní a spravedlivá výše odměn za vykonanou práci. Současný systém udělování 
pracovních odměn odsouzeným je kritizován zejména za jeho dlouhodobou stagnaci, kdy tyto 
odměny nebyly zvýšeny od roku 2000. 
Cílem návrhu nařízení vlády je tedy 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, a to zvýšením objemu 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. 
V podrobnostech je na základě čl. 16 odst. 4 a čl. 14 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
odkazováno rovněž na informace obsažené v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA). 
 
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 
Podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odsouzeným přísluší odměna 
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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., o výši a podmínkách 
odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, 
ve znění pozdější předpisů. Toto nařízení se navrhuje nahradit předkládaným návrhem nového 
nařízení vlády, které nevybočuje z citovaného zákonného zmocnění. 
Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky; vzhledem 
k projednávané oblasti je třeba výslovně zmínit soulad navrhované úpravy s článkem 9 Listiny 
základních práv a svobod vyhlášené pod č. 2/1993 Sb., (dále jen „Listina“) zakazující nucené 
práce a služby. Zakázanou nucenou prací není podle čl. 9 písm. a) Listiny práce odsouzených 
ve výkonu trestu odnětí svobody, anebo na svobodě, pokud vykonávají jiný trest nahrazující trest 
odnětí svobody. 
Pokud jde o odměňování odsouzených osob zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí 
svobody, uplatní se výklad o odměně přiměřené, přičemž tuto přiměřenost je nutno posuzovat 
s ohledem na její účel. „Práce odsouzených ve věznici je součástí výkonu trestu 
a resocializačního programu zacházení, proto i odměna za vykonanou práci má jinou funkci, 
než mzda za výkon svobodné práce v pracovním poměru (uplatní se zde zejména funkce 
stimulační, v menším rozsahu alimentační, naopak výrazně je potlačena funkce kompenzační). 
Z tohoto důvodu mají jen omezenou uplatnitelnost obecné předpisy o odměňování, včetně 
úpravy minimální mzdy, a o sociálním či důchodovém zabezpečení.“1 Tento názor je přijímán 
i judikaturou Ústavního soudu2, podle které „odsouzení zařazení do práce ve výkonu trestu 
odnětí svobody nejsou účastníky trhu práce a nelze je považovat za zaměstnance ve smyslu 
pracovněprávních předpisů, nenacházejí se tedy ve stejné situaci jako zaměstnanci, 
resp. v situaci vzájemně srovnatelné“, přičemž není spatřována diskriminace v tom, 
že odměny odsouzených za práci nedosahují výše minimální mzdy. Nicméně lze zaznamenat 
i názor, že výkon práce odsouzených do značné míry s úpravou obsaženou 
v pracovněprávních předpisech souvisí3 a nelze tedy zcela ignorovat hospodářský vývoj, růst 
cen a mezd i klesající nezaměstnanost v České republice; tyto aspekty je třeba promítnout 
i do oblasti zaměstnávání odsouzených osob. I z tohoto důvodu návrh nařízení vlády 
ve vztahu k výši odměn odsouzených reaguje na dlouhodobě kritizovanou stagnaci těchto 
odměn jejich zvýšením.  
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 
                                                           
1 K tomu více viz Tomáš Langášek Čl. 9 (Zákaz nucených prací a služeb). In: Eliška Wagnerová, Vojtěch 
Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil aj. Listina základních práv a svobod: Komentář [Systém ASPI]. Wolters 
Kluwer [cit. 2017-6-28]. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X. 
2 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. IV. ÚS 27/07 
3 Stanovisko Veřejného ochránce práv ze dne 9. ledna. 2008. 
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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 i spolu s návrhem nového nařízení vlády 
souběžně navrhovaná novelizace vyhlášky č. 10/2000 Sb., na základě které 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 Kč4. 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. 
O navrhovaném zvýšení limitu finančních prostředků na účtu úložném na 35 000 Kč tak lze 
s přihlédnutím k estonské i polské právní úpravě, kterou Soud posuzoval v rámci své 
rozhodovací činnosti (viz výše citovaná rozhodnutí Soudu), konstatovat, že je v souladu 
s dosavadní judikaturou Soudu věnující se této problematice.  
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 zmocňovacího ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb. přísluší odsouzeným 
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. stanovující výši 
základních složek odměny v jednotlivých skupinách a jednotlivé příplatky. Základní složka 
odměny (§ 2 nařízení vlády č. 365/1999 Sb.), není-li stanoveno jinak, přísluší odsouzenému 
podle druhu jím vykonávané práce. Odsouzení jsou pro účely odměňování rozdělení do tří 
skupin. 
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), 

                                                           
4 Tento závěr lze vztáhnout na budoucí výši minimální mzdy, která bude od ledna 2018 činit 12 200 Kč. 
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- částku 9 000 Kč, jedná-li se o samostatný výkon zvláště náročných a specializovaných 
prací, vyžadující vyšší než úplné střední odborné vzdělání (III. skupina). 

Odsouzenému zařazenému do práce v rámci vlastní výroby nebo podnikatelské činnosti 
věznice nebo na základě smlouvy mezi věznicí a jiným subjektem vykonávajícím 
podnikatelskou činnost může věznice přiznat základní složku odměny vyšší. 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. Norma však 
musí být stanovena tak, aby při jejím splnění v rámci pracovní doby základní složka nebyla 
nižší než výše základní složky odměny stanovená v § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 365/1999 Sb. 
Dále jsou v nařízení vlády č. 365/1999 Sb. upraveny podmínky pro přiznání odměny za práci 
přesčas (§ 3 nařízení vlády č. 365/1999 Sb.), příplatku za práci ve svátek (§ 4 nařízení vlády 
č. 365/1999 Sb.), příplatku za práci v noci (§ 5 nařízení vlády č. 365/1999 Sb.) a příplatku 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí (§ 6 nařízení vlády č. 365/1999 Sb.).  
Dle nařízení vlády lze odsouzenému přiznat vyšší finanční ohodnocení za vyšší pracovní 
výkon v požadované kvalitě či za řízení určitého svěřeného úseku (tzv. ohodnocení 
pracovního výkonu dle § 7 nařízení vlády č. 365/1999 Sb.). Na druhé straně nařízení vlády 
počítá jak se snížením základní složky odměny za nekvalitní práci, tak i s případy, v nichž 
odsouzenému odměna za vykonanou práci nepřísluší (§ 2 odst. 6 a 7 nařízení vlády 
č. 365/1999 Sb.). 
Pracovní odměna odsouzeného je následně rozúčtována 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 (k tomu více viz 
zároveň předkládaný návrh novelizace této vyhlášky, čj. předkladatele 318/2017-LO). 
Tento 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 20165, „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 práva6.  
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). 
 

                                                           
5https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/Veznice-2016.pdf 
6 Schválen usnesením vlády ze dne 3. 2. 2016 č. 80 
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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 
Jednou z hlavních změn obsažených v návrhu nového nařízení vlády, na základě které má 
dojít k dosažení cílového stavu, je zvýšení pracovní odměny odsouzených osob zařazených 
do práce ve výkonu trestu odnětí svobody. Tato změna bude mít dopad na státní rozpočet, kdy 
výdaje i příjmy související s předkládanou úpravou jsou zahrnuty do rozpočtu kapitoly 
Ministerstva spravedlnosti (rozpočtu Vězeňské služby ČR), pro rok 2018 a do střednědobého 
výhledu pro léta 2019 a 2020. Výdaje spojené s tímto návrhem se pak soustředí do dvou 
hlavních oblastí: 
Zaprvé jde o výdaje vyvolané zvýšením základní složky pracovní odměny odsouzených 
zaměstnaných ve vnitřním provozu či vlastní výrobě, tj. u skupiny vězňů pracujících přímo 
pro stát. Dle současného stavu zaměstnávání ve vnitřním provozu a vlastní výrobě je 
předpokládán dopad této legislativní změny na státní rozpočet v rozsahu 45,9 mil. Kč ročně, 
měsíčně pak 3,8 mil. Kč. Dopad těchto výdajů do státního rozpočtu je rozepsán podle 
jednotlivých skupin v následující tabulce: 
 
  platná návrh rozdíl vnitřní 

provoz 
vlastní 
výroba 

roční dopad 
do výdajů 

I. kategorie bez odborné 
kvalifikace 

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 

 

Zadruhé jde o jednorázový výdaj vyvolaný v souvislosti s potřebou upravit informační systém 
Vězeňské služby ČR pro implementaci navrhovaných změn, a to jak v návaznosti na nové 
nařízení vlády, tak na novelizaci vyhlášky č. 10/2000 Sb. (viz zároveň předkládaný návrh této 
vyhlášky, čj. předkladatele 318/2017-LO). Předpokládané výdaje spojené s úpravou systému 
budou hrazeny z finančních prostředků Vězeňské služby a nepřekročí 2 mil. Kč. 
Nepřímým výdajem, který je třeba v důsledku navýšení pracovních odměn odsouzených vzít 
v potaz, jsou rovněž výdaje veřejných rozpočtů v souvislosti s pořizováním výrobků a služeb 
zajišťovaných odsouzenými osobami v rámci středisek hospodářské činnosti (zejména 
nábytek, kovovýroba). V této oblasti dojde vysoce pravděpodobně z důvodů zvýšení pracovní 
odměny odsouzených k blíže nespecifikovanému navýšení výsledné ceny za vyrobené 
výrobky.  
Tyto negativní dopady však na druhé straně budou částečně kompenzovány zvýšením příjmů 
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: 
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 průměr 
zaměstnanosti 
za rok 2016 

průměrná 
měsíční 
odměna 
2016 

předpoklad 
zaměstnanosti 
2018 

průměrn
á měsíční 
odměna 
2018 

zvýšení  
výběru 
sociálního 
pojištění 

zvýšení 
výběru 
zdravot. 
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 215095 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 
 

Při hodnocení dopadů návrhu je však třeba přihlížet ke sledovanému cíli, jímž je přispět ke 
snížení rizika, že si odsouzení bezprostředně po propuštění budou prostředky k zajištění 
základních potřeb získávat nelegální cestou a že se tedy opět dopustí kriminální činnosti. 
Podaří-li se tohoto cíle dosáhnout alespoň zčásti, bude to mít pozitivní vliv na justiční 
a vězeňský systém. Denní výdaje na jednoho vězně přitom demonstruje následující graf: 
 

 

Navržená změna bude mít dopad na zaměstnavatele, ať se jedná o zaměstnavatele z veřejného 
či podnikatelského sektoru. Bude-li schváleno předložené nařízení vlády, přinese to 
v porovnání se současnou úpravou obsaženou v nařízení vlády č. 365/1999 Sb. jednorázové 
zvýšení nákladů práce o 22 %, což při průměrném výdělku z roku 2016 představuje nárůst 
cca o 1 100 Kč měsíčně (13 200 Kč ročně) na osobu. Minimální náklady na vězně se po přijetí 
navrhované úpravy budou pohybovat v úrovni 55 až 60 % minimálních nákladů na pracovní 
sílu. Tato relace platí pro osoby zařazené do I. skupiny (práce nevyžadující kvalifikaci). 
Skupina odsouzených zařazených do II. a III. skupiny (práce vyžadující kvalifikaci) se 
pohybují v jiné relaci k minimální mzdě, ale na druhou stranu zaměstnanci vykonávající tyto 
práce se na trhu práce pohybují zcela v jiných mzdových hladinách, než je minimální mzda. 
I přes navrhované zvýšení odměny odsouzených je činnost odsouzených osob 
pro zaměstnavatele rentabilní a přihlédneme-li i k poměrné stabilitě počtu osob, který je 
zaměstnavateli k dispozici a který tak nemusí řešit výpadky zaměstnanců kvůli nemoci, 
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dovoleným, neomluveným absencím apod., pak dochází k propojení ekonomického efektu se 
společenskou poptávkou pro zaměstnávání odsouzených osob. 
Od začátku roku 2017 přitom proběhlo ve spolupráci s Czechinvestem a Svazem průmyslu 
a dopravy České republiky 12 seminářů zaměřených na možnosti v oblasti zaměstnávání 
odsouzených osob. Na workshopech byli přítomni jak zástupci potenciálních 
zaměstnavatelských subjektů, tak i zástupci společností, které již v současnosti zaměstnávají 
odsouzené osoby. V průběhu každého workshopu bylo kromě jiných informací diskutováno 
téma výše odměny za výkon práce odsouzených osob a její možné navýšení. Navýšení 
nemohlo být přesně specifikováno, ale bylo prezentováno, že se může pohybovat v řádu okolo 
20 %. Cílem bylo získat zpětnou vazbu od účastníků workshopu a to jak od stávajících, tak 
i potenciálních zaměstnavatelských subjektů. Poznatky z těchto diskusí lze v zásadě shrnout 
do několika závěrů.  
Podnikatelskou veřejností nebylo navýšení odměn vnímáno nijak fatálně. Z jejich strany byl 
kladen především důraz na včasnou informovanost o tomto kroku, vzhledem k plánování 
na budoucí období a k potřebě zapracování zvýšených nákladů do svých podnikatelských 
plánů. Zaměstnavatelé zejména zdůrazňovali nedostatek pracovní síly na trhu práce, který 
nahrazují právě zaměstnáváním vězňů. 
V této souvislosti je třeba zmínit, že v současné době Vězeňská služba ČR eviduje značný 
převis poptávky po práci odsouzených osob nad svými možnostmi, přičemž tato poptávka je 
zapříčiněna nejen výrazně nižšími náklady spojenými se zaměstnáváním odsouzených osob 
ve srovnání s osobami žijícími na svobodě, ale zejména současným stavem na trhu práce, kde 
je markantní nedostatek pracovních sil. Tato konstelace také vytváří prostor pro navrhované 
navýšení odměn, které by nemělo neohrozit poptávku po zaměstnávání odsouzených osob.  
Návrh nařízení vlády 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. 
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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 
Navrhovaná úprava nemá vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K nadpisu 
Pojem „zařazený do práce“ namísto dosavadního znění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., které 
používá formulaci „zařazený do zaměstnání“, terminologicky odpovídá § 30 zákona 
č. 169/1999 Sb. Rovněž dojde k úpravě pojmu „odsouzené osoby“, kdy nové nařízení bude 
obsahovat pouze pojem „odsouzený“, neboť zákon č. 169/1999 Sb. hovoří pouze 
o „odsouzených“, nikoli o „odsouzených osobách“. 
 
K § 1 
Pracovní odměna odsouzeného je tvořena souhrnem tří složek – základní složky odměny 
(srov. § 1 odst. 2, § 3 a 4), odměny za práci přesčas (srov. § 5) a příplatků ze základní složky 
odměny odvozených [konkrétně jde o příplatek za práci ve svátek (srov. § 6), příplatek 
za noční práci (srov. § 7) a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (srov. § 8)]. 
Základní složka odměny může být určena buď prostřednictvím časové složky (srov. § 3), 
nebo úkolové složky (srov. § 4). Odstavec třetí pak upřesňuje postup před začátkem výkonu 
práce odsouzeného ve výkonu trestu, kdy je ze strany ředitele věznice či jím určeného 
zaměstnance Vězeňské služby ČR stanoven způsob určení základní složky odměny (použití 
časové nebo úkolové složky, zařazení odsouzeného do skupin podle druhu jím vykonávané 
práce) a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí (stanovením konkrétní částky 
v rozpětí dle § 8). Se způsobem a dalšími podmínkami určení odměny jako celku je pak 
odsouzený seznámen ještě před začátkem výkonu práce. Odstavec čtvrtý pak upravuje 
splatnost pracovní odměny odsouzeného shodně se současnou právní úpravou, která v praxi 
nečiní problémy. 
 
K § 2 
Oproti současnému stavu se, kromě nezbytných terminologických úprav zajišťujících soulad 
se školskou legislativou, navrhuje přesunout jednak ze současné I. skupiny do II. skupiny 
odsouzené, kteří vykonávají práce se zvýšenou fyzickou námahou či se zvýšeným rizikem 
vzniku pracovních úrazů, např. s rizikem hluku (rozebírání spalovacích motorů), práce 
s těžkými břemeny (pracoviště Kovošrotu, kovovýroba), neboť větší náročnost těchto prací 
nelze leckdy ohodnotit osobním příplatkem.  
Podle zákona č. 169/1999 Sb. věznice při zaměstnávání odsouzených zajišťuje zařazování 
odsouzených do práce odpovídající jejich zdravotní způsobilosti s přihlédnutím k jejich 
odborným znalostem. Další změnou, která se oproti současnému stavu navrhuje, je proto 
vytvoření nové, IV. skupiny pro odsouzené se vzděláním vyšším, než je úplné střední odborné 
či nižší vysokoškolské vzdělání. Jednalo by se o práce, jako je např. projektant, pedagog nebo 
práce zdravotnického charakteru (čtení snímků RTG, zdravotnický záchranář/poskytování 
rychlé záchranné pomoci, fyzioterapeut atd.). Tato skupina bude čítat maximálně řádově 
jednotky zaměstnaných odsouzených, nicméně i přesto by měla být tato vysoce odborná práce 
vyčleněna ze současného systému a zohledněna i platově. 
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K § 3 
Odsouzeným je možné určit základní složku odměny podle odpracované doby. Plná výše 
časové složky v příslušné skupině náleží odsouzenému, jestliže odpracuje stanovený rozsah 
pracovní doby.  
Týdenní pracovní dobou stanovenou zákoníkem práce se rozumí stanovená týdenní pracovní 
doba dle § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jejíž 
délka činí standardně 40 hodin týdně. U zaměstnanců pracujících v podmínkách stanovených 
v § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákoníku práce činí délka stanovené pracovní doby 37,5 hodiny 
týdně, u zaměstnanců pracujících v podmínkách stanovených v § 79 odst. 2 písm. c) zákoníku 
práce pak 38,75 hodiny týdně. Náročnost prací vymezených v § 79 odst. 2 zákoníku práce je 
v nařízení zohledněna, když odsouzení s takto stanovenou týdenní pracovní dobou budou 
odměňováni ve stejné výši jako odsouzení se stanovenou pracovní dobou 40 hodin týdně. 
Odměna odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody je navýšena 
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.  
K jednotlivým variantám způsobu navýšení pracovní odměny odsouzeného je na základě 
čl. 16 odst. 4 a čl. 14 odst. 2 Legislativních pravidel vlády odkazováno na informace obsažené 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). 
Při neodpracování stanoveného rozsahu pracovní doby se měsíční sazby časové složky 
odměny úměrně krátí (odstavec 2). Nařízení v odstavci 2 rovněž umožňuje, aby odsouzení 
pracovali v individuálně sjednané „kratší pracovní době“ podle § 80 zákoníku práce (v praxi 
často nazývané „prací na částečný úvazek“). I v těchto případech je odměna za práci úměrně 
snížena rozsahu odpracované doby. (Výše časové složky odměny se naopak při jejím 
překročení navyšuje – srov. § 5, kde je upravena odměna za práci přesčas). Ve zbytku 
(zohlednění vyššího pracovního výkonu či příplatek za vedení, odměna při výrobě vadného 
výrobku, způsob odměňování za nekvalitní či nedostatečnou práci) se v zásadě přebírá 
dosavadní osvědčená úprava; v odstavci třetím a pátém je pouze upřesněno, že ke zvýšení či 
snížení časové složky odměny odsouzeného, který je zaměstnán u jiného subjektu, může dojít 
pouze na návrh tohoto subjektu, přičemž tento návrh musí být odůvodněn. Zvýšení či snížení 
časové složky odměny se vztahuje vždy k odpracovanému kalendářnímu měsíci, kdy 
odsouzený pracoval způsobem odůvodňujícím tento postup.  
 
K § 4 
Množství požadované práce a pracovní tempo lze stanovit též normou spotřeby práce 
(§ 300 zákoníku práce). Pokud odsouzení vykonávají práci, pro kterou jsou stanoveny normy 
spotřeby práce, je možné těmto odsouzeným přiznat základní složku odměny v závislosti 
na míře plnění těchto norem. Pracovní odměna odsouzeného, vypočítaná z normy spotřeby 
práce, je závislá na počtu vyrobených jednotek (kusů, kilogramů, metrů apod.), tedy 
na množství vykonané práce. Norma spotřeby práce musí být stanovena tak, že při jejím 
plnění v rámci pracovní doby (tj. její 100% plnění) bude přiznaná výše základní složky 
odměny odpovídat výši základní složky odměny určené prostřednictvím časové složky. 
V případě nesplnění normy spotřeby práce bude pracovní odměna odpovídajícím způsobem 
krácena, tak aby odpovídala skutečnému množství vykonané práce (tj. 99 % a méně procent 
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úkolové složky odměny), naopak v případě překročení normy spotřeby práce bude pracovní 
odměna odpovídajícím způsobem navýšena (tj. 101 % a více procent úkolové složky 
odměny). Vždy se bude jednat o základní složku odměny, a to i přesto, že bude vyšší nebo 
nižší než částka stanovená pro 100% plnění normy. Norma spotřeby práce bude používána 
zejména v případech, kdy je možné stanovit objektivní výkonovou normu nebo kdy je možné 
evidovat množství vykonané práce a kdy nedojde k ohrožení zdraví či života odsouzených. 
I zde se uplatní rozdělení odsouzených do skupin podle kvalifikace a náročnosti práce. 
V první skupině je hodinová odměna stanovena na 31,62 Kč (5 500 Kč ÷ 40 hodin týdně ÷ 
koeficient 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na jeden měsíc 
v průměrném roce – srov. § 356 odst. 2 zákoníku práce). Shodně jsou vypočteny hodinové 
odměny i v dalších skupinách. Zohledněn je dále výkon práce ve směnných provozech, kde je 
úkolová složka odměny stanovena v přepočtu na výši časové základní složky odměny dle 
§ 2 odst. 2 (5 500 ÷ 38,75 hodin týdně ve dvousměnném provozu ÷ koeficient 4,348; 5 500 ÷ 
37,5 hodin týdně ve třísměnném a nepřetržitém provozu ÷ koeficient 4,348).  
Ve třetím odstavci je rovněž doplněna možnost rozhodnout o zvýšení úkolové složky odměny 
za řízení určitého svěřeného úseku práce nebo osob (u odsouzeného, který je zaměstnán 
u jiného subjektu, se tak může stát pouze na návrh tohoto subjektu, přičemž tento návrh musí 
být odůvodněn). Vyšší či nižší pracovní výkon není na rozdíl od časové složky odměny 
výslovně upraven, neboť v úkolové složce odměny je již pojmově zahrnut. 
 
K § 5  
Odměna za práci přesčas se navrhuje co do obsahu, až na drobné formulační změny, zachovat 
v současné podobě, tj. za každou hodinu práce přesčas náleží příplatek ve výši 25 % základní 
složky odměny (v té je obsaženo i případné ohodnocení pracovního výkonu) a v případě práce 
přesčas ve dnech nepřetržitého odpočinku odsouzeného příplatek ve výši 50 % z téhož. Toto 
plně odpovídá podmínkám stanoveným v § 127 zákoníku práce. V souladu s § 127 zákoníku 
práce je rovněž zohledněn případný příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. 
Z důvodu konkretizace a zpřesnění výkladu je úprava rozdělena do dvou odstavců. V odstavci 
prvním je zahrnuta práce přesčas odsouzeného odměňovaného v časové složce odměny, 
ve větě druhé odměňovaného v úkolové složce odměny. 
 
K § 6 
Zákoník práce při práci ve svátek upřednostňuje poskytnutí náhradního volna (§ 135 odst. 2 
zákoníku práce) před poskytnutím příplatku (do konce roku 2000 tomu bylo opačně, 
ze zákona zaměstnanci příslušel sváteční příplatek a jen po dohodě s ním náhradní volno 
roku). Pro pracující odsouzené však nemá náhradní volno takový přínos jako u ostatních 
zaměstnanců, kteří tento čas tráví např. s rodinou. Navrhuje se proto stanovit příplatek 
za práci ve svátek ve výši 10 % základní složky odměny (v té je obsaženo i případné 
ohodnocení pracovního výkonu). Výše příplatku za práci ve svátek byla navržena 
i při zohlednění na výši příplatku za práci v noci, což lze považovat za náročnější výkon 
práce. 
 
K § 7 
Příplatek za práci v noci se navrhuje stanovit na 20 % základní složky odměny (v té je 
obsaženo i případné ohodnocení pracovního výkonu). Jedná se o zdvojnásobení současné 
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výše tohoto příplatku, která doposud odpovídá minimu předpokládanému v § 116 zákoníku 
práce. S ohledem na toto navýšení se navrhuje vypustit minimální jednotnou nominální částku 
na jednu hodinu práce v noci, s kterou současné pracovní předpisy již nepracují (dříve byla 
obsažena v § 5 nařízení vlády č. 333/1993 Sb., které bylo zrušeno ke dni 1. 1. 2007). 
 
K § 8 
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí se nově navrhuje stanovit částkou 
v rozpětí 200 až 700 Kč měsíčně při stanovené týdenní pracovní době, a to bez ohledu na to, 
zda je odsouzený zařazen do práce u soukromého podnikatelského subjektu či nikoliv.  
Dosavadní právní úprava vyvolávala nerovnost mezi odsouzenými, neboť příplatek 
odsouzených za práci ve ztíženém pracovním prostředí se řídil, podle toho, zda odsouzený 
vykonává práci na základě smlouvy mezi věznicí a podnikatelským subjektem či nikoli, 
dvěma rozdílnými právními předpisy (nařízením vlády č. 567/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 564/2006 Sb.). Napříště tedy bude sjednocena úprava tohoto příplatku pro odsouzené jako 
specifickou kategorii zaměstnaných osob. 
Stanovené rozpětí 200 – 700 Kč odpovídá polovině výši příplatku ve ztíženém pracovním 
prostředí určeném v § 7 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Vězeňská služba 
ČR, která v souvislosti se zaměstnáváním odsouzených vystupuje v pozici zaměstnavatele, je 
nepodnikatelským subjektem, proto se jeví jako vhodné navázat výši přípatku na toto 
nařízení. Navrhované rozpětí 200 – 700 Kč rovněž zohledňuje výši základní složky odměny 
odsouzeného (jako tomu je i u ostatních příplatků, které jsou přímo navázány na výši základní 
složky odměny – srov. § 5, 6 a 7). 
Ztížené pracovní prostředí je vymezeno v § 6 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí 
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, a to jako prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi 
vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo 
odstranění. Ztěžující vlivy jsou pak uvedeny v odstavci druhém tohoto ustanovení.  
Odsouzení jsou do práce zařazováni na základě smlouvy o zařazení odsouzených do práce, 
kde v pozici smluvních stran vystupuje Vězeňská služba ČR, která se mimo jiné zavazuje 
zajistit nástup vhodně vybraných odsouzených do práce, a jiný subjekt (podnikatelský 
či nikoli). Budou-li odsouzení na základě této smlouvy vykonávat takový druh práce, jenž 
bude splňovat podmínky pro přiznání příplatku za ztížené pracovní prostředí, určí v rámci 
sjednávání smlouvy Vězeňská služba ČR vystupující v roli zaměstnavatele odsouzených 
po dohodě s druhou smluvní stranou konkrétní výši příplatku, a to v závislosti na kritériích 
stanovených v odstavci 3 (míra rizika, intenzita a doba působení ztěžujících vlivů).  
 
K § 9  
Zrušovacím ustanovením se navrhuje zrušit nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši 
a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu 
odnětí svobody, které doposud upravuje danou oblast. Toto nařízení bylo dvakrát 
novelizováno, proto je nezbytné zrušit i příslušné novely. 
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K § 10 
Datum nabytí účinnosti se navrhuje k 1. dubnu 2018, což lze považovat za přiměřeně dlouhou 
dobu, aby mohly zejména soukromé subjekty využívající práci odsouzených reagovat 
a zapracovat zvýšení nákladů do svých podnikatelských plánů. Vzhledem k zúčtovacím 
vztahům je možno pracovní odměnu odsouzeného vypočítat a následně rozúčtovat jen 
za ucelené měsíční období (počínaje prvním dnem kalendářního měsíce). Dělený výpočet 
příplatků v průběhu kalendářního měsíce by zúčtovací vztahy narušil. 
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