
1 

 

                     VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra spravedlnosti ze dne 4. 7. 2017, s termínem dodání stanovisek 
do 27. 7. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných zásadních 
připomínek. 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí K důvodové zprávě: 
Do důvodové zprávy požadujeme uvést, že výdaje 
a příjmy státního rozpočtu související s tímto nařízením 
vlády budou zahrnuty do připravovaného rozpočtu 
kapitoly Ministerstva spravedlnosti na rok 2018 
a výhledu pro léta 2019 a 2020. 

Akceptováno.  
Ve smyslu této zásadní připomínky byl doplněn 4. bod 
Odůvodnění - 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, takto: 
„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, (na rozpočet 
Vězeňské služby ČR) 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAR49UM79)



2 

 

a 2020….“ 
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 

 K návrhu usnesení vlády: 
Body I/2 a II/2 požadujeme vypustit. Požadované 
prostředky je možné ještě zahrnout do návrhu zákona 
o státním rozpočtu na rok 2018 a do střednědobého 
výhledu na léta 2019 a 2020. Příslušné podklady 
jak pro výdajovou stranu rozpočtu, tak pro příjmovou 
stranu rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti je 
proto třeba zahrnout do návrhu rozpočtu příjmů a výdajů 
kapitoly, které mají být předloženy Ministerstvu financí 
do 31. července 2017 podle usnesení vlády č. 442/2017. 

Akceptováno. 
Návrh usnesení vlády k předkládanému návrhu nařízení vlády 
byl upraven tak, že body I/2 a II/2 návrhu obsahující schválení 
uvolnění finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 
Všeobecná pokladní správa do rozpočtové kapitoly 336 – 
Ministerstvo spravedlnosti od čtvrtého měsíce roku 2018 
v celkové výši 34 449 390 Kč a pro další roky v celkové výši 
45 932 520 Kč a uložení ministrovi financí tyto finanční 
prostředky uvolnit, byly vypuštěny, a to vzhledem 
k zapracování těchto finančních prostředků do nadpožadavků 
návrhu rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly Ministerstva 
spravedlnosti.  

ÚV ČR  - Odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 
v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 
12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 
v platném znění.  
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Samotná problematika návrhu, tj. odměňování 
odsouzených osob zařazených do práce sice není právem 

Vysvětleno, důvodová zpráva doplněna 
K bodu 1. 
Dosavadní právní úprava vyvolává nerovnost mezi 
odsouzenými. Důvodem je to, že příplatek odsouzených 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí se řídí, 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.). Je navrhováno 
sjednocení úpravy tohoto příplatku pro odsouzené jako 
specifickou kategorii zaměstnaných osob. 
Odsouzení jsou do práce zařazováni na základě smlouvy 
o zařazení odsouzených do práce, kde v pozici smluvních 
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EU upravena, nicméně i v této oblasti musejí členské 
státy dodržovat obecné zásady práva EU, zejména zásadu 
zákazu diskriminace a zásadu proporcionality.  
Připomínky a návrhy změn:  
K § 8 návrhu: 

1. Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí je stanovena v § 8 odst. 1 finančním 
rozpětím 200 až 700 Kč měsíčně. Podle odst. 3 
pak určí přesnou výši tohoto příplatku 
odsouzenému zaměstnavatel. Takové 
netransparentní určování příplatku za práci 
ve ztíženém pracovním prostředí považujeme 
z hlediska dodržení obecné zásady 
nediskriminace a zásady stejné odměny za stejnou 
práci nepřípustné a to i přesto, že podle 
předkladatele a judikatury Ústavního soudu, 
o kterou se předkladatel opírá, nelze považovat 
odsouzené zařazené do práce ve výkonu trestu 
odnětí svobody za zaměstnance ve smyslu 
pracovněprávních předpisů. Nutné je přihlédnout 
také k tomu, že zaměstnavatelem může být 
i soukromý podnikatelský subjekt a rovný přístup 
k určování tohoto příplatku tedy nemůže být 
zajištěn. 
Určování výše příplatku je nutno nastavit 
transparentně tak, aby ve stejných, resp. 
srovnatelných případech bylo postupováno stejně, 
resp. obdobně, a naopak v různých různě. 

2. Oproti současné úpravě, kdy je odsouzeným 

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). Bude tedy zajištěn rovný přístup k určování tohoto 
příplatku. 
K bodu 2. 
Stanovené rozpětí 200 – 700 Kč odpovídá polovině výše 
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, 
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příplatek za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí přiznáván ve výši, v jaké je poskytován 
ostatním zaměstnancům téhož zaměstnavatele 
(§ 6 nařízení vlády č. 365/1999 Sb.), je 
navrhováno poskytovat odsouzeným příplatek 
za práci ve ztíženém pracovním prostředí 
v redukované podobě 200 až 700 Kč měsíčně při 
stanovené týdenní pracovní době oproti běžným 
zaměstnancům pracujícím ve stejných rizikových 
podmínkách, kterým je poskytována sazba 
nejméně 10% základní minimální mzdy za každý 
ztěžující vliv, tj. min. 1100,- Kč za každý 
ztěžující vliv při plné týdenní pracovní době 40 
hodin týdně (viz § 7 nařízení vlády č. 567/2006 
Sb. a § 117 zákoníku práce). V odůvodnění 
návrhu ovšem postrádáme legitimní odůvodnění 
tohoto nerovného přístupu. 

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.  
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí.  

 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 

Přestože se pro podnikatele zaměstnávající osoby 
ve VTOS zvýší náklady o předpokládaných 22 %, 
nejedná se o nárůst razantní. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o celospolečenský zájem a navýšení nákladů je 
akceptovatelné, KZPS ČR uvedený návrh podporuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

 Vzato na vědomí 

Hospodářská komora 
ČR 

Obecná připomínka k předloženému materiálu 
Hospodářská komora České republiky konstatuje, že 
navrhované opatření představuje další zvýšení 
mandatorních výdajů ze státního rozpočtu, před kterým 
z hlediska dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů 

Vzato na vědomí 
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soustavně varujeme. Hospodářská komora České 
republiky nicméně opatření akceptuje, a to především 
kvůli jeho možným pozitivním společenským dopadům, 
jako je prevence sociálního vyloučení a recidivy. 
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