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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. 
Současnou výši pracovní odměny odsouzených upravuje nařízení vlády 
č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce 
ve výkonu trestu odnětí svobody.  
Toto nařízení vlády mj. od 1. 4. 2018 navýšilo základní složku pracovní odměny odsouzených 
a upřesnilo stanovení výše jejich odměny, pokud odsouzení vykonávají práci, pro kterou je 
stanovena norma spotřeby práce. Novou úpravou tedy došlo k navýšení základní složky 
pracovní odměny v I. skupině o 1000 Kč, přičemž v dalších skupinách bylo navýšení základní 
složky pracovní odměny odvozeno od již existujícího systému postupného zvyšování odměny 
dle jednotlivých skupin; pro osoby vykonávající práci vyžadující vysokoškolské vzdělání byla 
vytvořena nová skupina. 
Nařízení vlády přitom bylo koncipováno tak, že výše odměny v prvé skupině tvořila 50 % 
tehdejší minimální mzdy. Vzhledem k následným změnám 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, došlo k tomu, 
že současná (hrubá) pracovní odměna odsouzených zařazených v I. skupině (tj. 5 500 Kč) 
představuje v porovnání s minimální mzdou v roce 2018 (která činí 12 200 Kč) 45,08 %. 
V případě, kdyby došlo k navrhovanému navýšení minimální mzdy v roce 20191, klesla by 
současná pracovní odměna odsouzených v I. skupině již jen na 40,15 % minimální mzdy. 
V případě realizace návrhu, aby minimální mzda byla navázána na průměrnou měsíční 
nominální mzdu v národním hospodářství2, by v roce 2020 při zachování současného stavu 
došlo k výraznému poklesu relace odměny vězňů k minimální mzdě, kdy by odměna vězňů 
tvořila pravděpodobně pouze cca ⅓ minimální mzdy. Snižování poměru pracovní odměny 
odsouzených vůči minimální mzdě by tak velice rychle vedlo k situaci, kdy by pracovní 
odměna odsouzených nemohla být považována za odpovídající odměnu za práci ve smyslu 
evropských standardů (viz bod 26.10 Evropských vězeňských pravidel). 

 

                                                           
1 Viz návrh Ministerstva práce a sociálních věcí evidovaný v systému EKLEP pod č.j. předkladatele MPSV-
2018/128268-522/4. 
2 návrh Ministerstva práce a sociálních věcí evidovaný v systému EKLEP pod č.j. předkladatele MPSV-
2018/138485-520. 
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Vývoj minimální mzdy a odměny odsouzených v letech 2001 až 2018 a předpoklad 
do roku 2021 bez realizace navrhovaného navýšení odměny odsouzených: 

 
 
Takto překotný vývoj v oblasti minimální mzdy nebyl při přípravě předchozího navýšení 
odměny odsouzených s účinností od 1. 4. 2018 očekáván.  
Navrhuje se proto zajistit, aby byl zachován stávající faktický poměr mezi výší odměny vězňů 
a výší minimální mzdy, přičemž díky navrhovanému řešení, které spočívá v navázání odměny 
odsouzených na výši minimální mzdy, nebude zapotřebí přistupovat k opakovaným 
novelizacím nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených 
zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody. 

 

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 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 má stanovit nařízením výši této odměny a podmínky pro její 
poskytování (§ 33 odst. 1 citovaného zákona). Předkládaná změna nařízení č. 361/2017 Sb., 
které stanoví výši odměny odsouzených, nijak 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 
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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.“3 Tento názor je přijímán 
i judikaturou Ústavního soudu4, 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. Jak však uvádí veřejný 
ochránce práv, výkon práce odsouzených do značné míry s úpravou obsaženou 
v pracovněprávních předpisech souvisí5 a není tedy možné zcela ignorovat vývoj minimální 
či průměrné mzdy v České republice ve vztahu k výši odměny odsouzených osob. 
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 se otázka stanovení samotné výše odměny odsouzených za práci 
neobjevila (předmětem posuzování Evropského soudu pro lidská práva byly pouze otázky 
spojené s omezením v nakládání s touto odměnou). 
Relevantním dokumentem ve vztahu k dané problematice jsou Evropská vězeňská pravidla, 
a to konkrétně jejich bod 26.10, který stanoví, že „za práci vězňů musí být vyplacena 
odpovídající mzda“.  
Na základě výše uvedeného tak lze shrnout, že navrhovaná právní úprava je zcela v souladu 
s 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. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách 
odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody. Základní 
složka odměny přísluší odsouzenému podle druhu jím vykonávané práce. Odsouzení jsou 
pro účely odměňování rozdělení do čtyř skupin. 
Výše základní časové složky odměny činí: 
a) v I. skupině částku 5 500 Kč za kalendářní měsíc, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není 

potřeba odborná kvalifikace, 

                                                           
3 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. 
4 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. IV. ÚS 27/07 
5 Stanovisko Veřejného ochránce práv ze dne 9. ledna 2008. 
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b) ve II. skupině částku 8 250 Kč za kalendářní měsíc, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je 
potřebné střední vzdělání s výučním listem nebo jiná odborná kvalifikace, 

c) ve III. skupině částku 11 000 Kč za kalendářní měsíc, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon 
je potřebné střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo 
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, 

d) ve IV. skupině částku 13 750 Kč za kalendářní měsíc, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon 
je potřebné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu. 

Věznice může za vyšší pracovní výkon v požadované kvalitě anebo za řízení určitého 
svěřeného úseku práce nebo osob zvýšit za příslušný kalendářní měsíc odměnu 
až o 50 %. Neplnil-li odsouzený řádně uložené pracovní úkoly v požadované kvalitě nebo 
množství, může být odměna snížena až o 50 %. 
Pokud odsouzený vykonává práci, pro kterou je stanovena norma spotřeby práce, 
je odměňován podle jejího plnění. Jestliže odsouzený normu spotřeby práce nesplní, přísluší 
mu úkolová složka odměny snížená o míru nesplnění normy spotřeby práce. Za vyšší výkon 
normované práce v požadované kvalitě přísluší odsouzenému úkolová složka odměny 
zvýšená o míru překročení normy spotřeby práce. Úkolovou složku odměny lze za řízení 
určitého svěřeného úseku práce nebo osob zvýšit až o 50 %. 
Výše základní úkolové složky odměny činí: 
Při 100 % plnění normy spotřeby práce činí úkolová složka odměny 
a) při jednosměnném provozu 

1. v I. skupině částku 31,62 Kč za hodinu, 
2. ve II. skupině částku 47,44 Kč za hodinu, 
3. ve III. skupině částku 63,25 Kč za hodinu, 
4. ve IV. skupině částku 79,06 Kč za hodinu, 

b) při dvousměnném provozu 
1. v I. skupině částku 32,64 Kč za hodinu, 
2. ve II. skupině částku 48,97 Kč za hodinu, 
3. ve III. skupině částku 65,29 Kč za hodinu, 
4. ve IV. skupině částku 81,61 Kč za hodinu a 

c) při třísměnném a nepřetržitém provozu 
1. v I. skupině částku 33,73 Kč za hodinu, 
2. ve II. skupině částku 50,60 Kč za hodinu, 
3. ve III. skupině částku 67,46 Kč za hodinu, 
4. ve IV. skupině částku 84,33 Kč za hodinu. 

Dále jsou v uvedeném nařízení vlády upraveny podmínky přiznání odměny za práci přesčas, 
příplatku za práci ve svátek, příplatku za práci v noci a příplatku za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí.  
Výše jednotlivých srážek z pracovní odměny je stanovena vyhláškou 
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 
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výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů. Taktéž tato úprava byla novelizována 
s účinností od 1. 4. 2018, kdy byl změněn systém rozúčtování odměny. Souběžně s návrhem 
na změnu nařízení č. 361/2017 Sb. je předkládán návrh i na změnu uvedené vyhlášky, jehož 
hlavním cílem je zvýšení částek, které z odměny odsouzeného za práci připadne na úhradu 
jeho pohledávek na výživné. 
Aby byl zachován určitý poměr mezi odměnami odsouzených za práci a minimální mzdou, 
navrhuje se, jak bylo uvedeno shora, výši odměny navázat přímo na výši minimální mzdy, 
a to v poměru 50 % minimální mzdy pro pracovní odměnu za práce zařazené v I. skupině, 
v II. skupině 70 % minimální mzdy, ve III. skupině 95 % minimální mzdy a konečně 
ve IV. skupině 120 % minimální mzdy v daném kalendářním roce (i nadále se navrhuje 
respektovat současný systém rozčlenění prací do jednotlivých skupin). Při této variantě by 
pracovní odměna (v případě předpokládaného navýšení minimální mzdy na 13 700 Kč) v roce 
2019 činila u prací zařazených do I. skupiny 6 850 Kč, v II. skupině 9 590 Kč, ve III. skupině 
13 015 Kč a ve IV. skupině 16 440 Kč. V případě dalšího navyšování minimální mzdy v roce 
2020, resp. 2021, můžeme vyjít pouze z odhadů vývoje minimální mzdy. Při odhadované výši 
minimální mzdy v roce 2020 na úrovni 16 000 Kč, resp. 16 800 Kč v roce 2021, by pracovní 
odměna činila u prací zařazených do I. skupiny 8000 Kč, resp. 8 400 Kč, u prací zařazených 
do II. skupiny 11 200 Kč, resp. 11 760 Kč, u prací zařazených do III. skupiny 15 200 Kč, 
resp. 15 960 Kč, a u prací zařazených do IV. skupiny 19 200 Kč, resp. 20 160 Kč. 
Zavedení valorizačního mechanismu pracovních odměn odsouzených je v souladu s Akčním 
plánem k Programovému prohlášení vlády, ve kterém vláda stanovila v oblasti vězeňství 
a trestní politiky úkol „nastavit mechanismus valorizace pracovních odměn odsouzených 
v návaznosti na výši minimální mzdy tak, aby jako v minulosti nedocházelo k výrazným 
disproporcím mezi odměnou odsouzených a aktuální výší minimální mzdy“. 
V návaznosti na úpravu časové složky pracovní odměny předkládaný návrh adekvátně 
upravuje výpočet úkolové složky pracovní odměny. 

 

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 
Následující vyčíslení ekonomických dopadů vychází z následujícího předpokladu růstu 
minimální mzdy a z toho se odvíjející výše základní odměny vězňů. 

Rok Minimální 
mzda 

I. skupina 

(50 % min. mzdy) 

II. skupina 

(70 % min. mzdy) 

III. skupina 

(95 % min. mzdy) 

IV. skupina 

(120 % min. mzdy) 

2019 13 700 Kč 6 850 Kč 9 590 Kč 13 015 Kč 16 440 Kč 

2020 16 000 Kč 8 000 Kč 11 200 Kč 15 200 Kč 19 200 Kč 

2021 16 800 Kč 8 400 Kč 11 760 Kč 15 960 Kč 20 160 Kč 
 
 
Výdaje veřejných rozpočtů spojených se změnou nařízení vlády č. 361/2017 Sb. se soustředí 
do třech oblastí.  
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1) První oblastí jsou výdaje vyvolané zvýšením základní složky pracovní odměny 
odsouzených zaměstnaných ve vnitřním provozu či vlastní výrobě, tj. u skupiny vězňů 
pracujících přímo pro stát. Předpokládaný dopad je uveden v následujících tabulkách.  

Rok 2019 - minimální mzda je uvažována ve výši 13 700 Kč:  

Kategorie Platná měsíční 
odměna (Kč) 

Navrhovaná měsíční 
odměna (Kč) 

Rozdíl 
(Kč) 

Počet vězňů ve 
vlastní výrobě a 
režii  

Roční dopad do 
výdajů VS* (Kč) 

I. skupina 5 500 6 850 1 350 2 394 51 968 952 

II. skupina 8 250 9 590 1 340 501 10 795 147 

III. skupina 11 000 13 015 2015 5 162 006 

IV. skupina 13 750 16 440 2 690 0 0 

Celkem x x x 2 900 62 926 105 

* Násobek rozdílu pracovní odměny (zvýšeného o odvody na zdravotní a sociální pojištění odváděné VS), počtu 
vězňů ve vlastní výrobě a počtu měsíců v kalendářním roce 

Rok 2020 - minimální mzda je uvažována ve výši 16 000 Kč: 

Kategorie Platná měsíční 
odměna (Kč) 

Navrhovaná měsíční 
odměna (Kč) 

Rozdíl 
(Kč) 

Počet vězňů ve 
vlastní výrobě a 
režii  

Roční dopad do 
výdajů VS* (Kč) 

I. skupina 5 500 8 000 2 500 2 394 96 238 800 

II. skupina 8 250 11 200 2 950 501 23 756 436 

III. skupina 11 000 15 200 4 200 5 337 680 

IV. skupina 13 750 19 200 5 450 0 0 

Celkem x x x x 120 341 916 

* Násobek rozdílu pracovní odměny (zvýšeného o odvody na zdravotní a sociální pojištění odváděné VS), počtu 
vězňů ve vlastní výrobě a počtu měsíců v kalendářním roce 

Rok 2021 - minimální mzda je uvažována ve výši 16 800 Kč:  

Kategorie Platná měsíční 
odměna (Kč) 

Navrhovaná měsíční 
odměna (Kč) 

Rozdíl 
(Kč) 

Počet vězňů ve 
vlastní výrobě a 

režii (Kč) 

Roční dopad do 
výdajů VS* (Kč) 

I. skupina 5 500 8 400 2 900 2 394 111 637 008 

II. skupina 8 250 11 760 3 510 501 28 276 841 

III. skupina 11 000 15 960 4 960 5 398 784 

IV. skupina 13 750 20 160 6 410 0 0 

Celkem x x x x 140 312 633 
* Násobek rozdílu pracovní odměny (zvýšeného o odvody na zdravotní a sociální pojištění odváděné VS), počtu 
vězňů ve vlastní výrobě a počtu měsíců v kalendářním roce 
 

Kromě výdajů veřejných rozpočtů ovlivní návrh ale i výši jejich příjmů (nepočítáme-li 
marginální příjem plynoucí z daní z příjmu, který budou platit jen jednotky vězňů, jedná se o 
příjem plynoucí ze zdravotního a sociálního pojištění, které odvádí jak vězeň, tak 
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zaměstnavatel). Návrh současně podstatným způsobem zasáhne do výdajů zaměstnavatelů. 
Předpokládaný celkový finanční dopad je uveden v následující tabulce. 

 Rok 2019* (Kč) Rok 2020 (Kč) Rok 2021 (Kč) 

Zvýšení výdajů státního rozpočtu 31 463 053 120 341 916 140 312 633 

Zvýšení příjmů státního rozpočtu 18 995 581 71 772 221 83 522 154 

Zvýšení příjmů zdravotních pojišťoven** 8 140 963 30 759 523 35 795 209 

Dopady na veřejné rozpočty 4 676 509 17 810 172 20 995 270 

Zvýšení nákladů podnikatelského sektoru*** 80 806 599 261 304 020 303 813 108 
* předpokládaná účinnost 1. 7. 2019 
** při předpokládaném využití 80 % využití fondu pracovní doby 
*** včetně smluvních marží odváděných VS 

2) Dalšími výdaji jsou výdaje vyvolané nutností upravit informační systém Vězeňské služby  
v souvislosti s novelizací nařízení vlády č. 361/2017 Sb. Předpokládané výdaje spojené 
s úpravou systému nepřekročí částku 350 tis. Kč. 

3) Konečně třetí druh výdajů souvisí s pořizováním výrobků a služeb zajišťovaných 
odsouzenými osobami v rámci provozoven Střediska hospodářské činnosti (zejména 
nábytek, kovovýroba). V této oblasti dojde zřejmě k blíže nespecifikovanému navýšení 
výsledné ceny za vyrobené výrobky z titulu zvýšení pracovní odměny odsouzených. 

Lze tedy shrnout, že v případě nabytí účinnosti dnem 1. 7. 2019 by zvýšení celkových 
nákladů veřejných rozpočtů za rok 2019 činilo 4 676 509 Kč (rozdíl mezi náklady 
VS a příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění), náklady podnikatelského sektoru 
by se zvýšily o 80 806 599 Kč. Za rok 2020 by při očekávaném zvýšení minimální mzdy 
došlo ke zvýšení nákladů veřejných rozpočtů o 17 810 172 Kč a náklady podnikatelského 
sektoru by se zvýšily o 261 304 020 Kč. V roce 2021 by při očekávaném zvýšení minimální 
mzdy došlo ke zvýšení nákladů veřejných rozpočtů o 20 995 270 Kč a náklady 
podnikatelského sektoru by se zvýšily o 303 813 108 Kč. 
V případě schválení navrhovaného mechanismu navázání odměny odsouzených na minimální 
mzdu (za předpokladu, že se bude jednat o předpokládané navýšení základní složky odměny 
za práci odsouzených v I. kategorii o 1 350 Kč) je požadavek na zvýšené objemy prostředků 
na ostatní platby na rok 2019 (vzhledem k navrhované účinnosti předkládané novely) 
zajistitelný v rámci současných finančních prostředků Vězeňské služby. Pro další roky je však 
třeba zajistit odpovídající navýšení objemu prostředků v rámci přípravy státního rozpočtu 
na příslušný rok. 

Ve vztahu k podnikatelskému prostředí lze předpokládat, že i přes navrhované zvýšení 
pracovních odměn bude pro zaměstnavatele zaměstnávání odsouzených rentabilní. Kromě 
nízkých nákladů na práci je totiž třeba zohlednit i poměrnou stabilitu počtu osob, které jsou 
zaměstnavateli k dispozici (absence dovolených, řádná docházka, menší míra nemocnosti 
apod.). Zároveň je třeba připomenout i historicky nejnižší míru nezaměstnanosti, která 
zaměstnavatele nutí hledat zaměstnance právě i v řadách odsouzených (Vězeňská služba ČR 
v současné době zaznamenává značný převis poptávky po pracovní síle nad jejími 
organizačními možnostmi v míře překračující 70 %). 
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Daná problematika byla diskutována na seminářích spolupořádaných zaměstnavatelskými 
svazy (Svazem průmyslu a dopravy) a Czechinvestem. Z jednání vyplynulo, 
že zaměstnavatelé nevnímali navýšení pracovních odměn účinné do 1. 4. 2018 jako fatální, 
akcentován byl spíše požadavek na včasné informování. Navrhovaná legisvakanční lhůta 
přitom zajišťuje jak zaměstnavatelům, tak Vězeňské službě dostatek prostoru k tomu, aby se 
novým podmínkám přizpůsobili. 
Na základě navrhovaného zvýšení pracovních odměn Vězeňská služba nepředpokládá zrušení 
více jak 5 % pracovních míst vězňů a tento případný výpadek se bude snažit nahradit 
jednáním s dalšími zaměstnavateli. 
Předpokládá se, že návrh bude mít pozitivní sociální dopady. Zvýšením pracovních odměn 
a jejich navázáním na minimální mzdu, kdy tedy lze předpokládat jejich budoucí postupné 
navyšování, dojde ke zvýšení částek, které budou moci odsouzené osoby odvádět 
na nesplacené pohledávky. V této souvislosti je třeba upozornit na zvláštní postavení 
pohledávek na výživné na nezaopatřené děti, neboť při současné výši pracovních odměn 
a úpravě srážek z nich (obsažených ve vyhlášce č. 10/2000 Sb.) je z čisté odměny 
odsouzeného sráženo 30 %, tj. 1 468,50 Kč (v případě odsouzeného zařazeného v I. skupině). 
Podle předloženého návrhu (a při schválení současně připravované změny zmiňované 
vyhlášky č. 10/2000 Sb.) by došlo jednak ke zvýšení odměny a zároveň ke zvýšení 
procentního podílu plynoucího právě na výživné na nezaopatřené děti o částku 544 Kč 
měsíčně (v případě pracujícího vězně zařazeného do I. skupiny). 
Návrh nebude mít žádné 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 
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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. 

 

9. Hodnocení dopadů regulace (RIA) 
Hodnocení dopadů regulace nebylo u tohoto návrhu prováděno, neboť předseda Legislativní 
rady vlády rozhodl o uplatnění výjimky z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace 
(dopis předsedy Legislativní rady vlády ze dne 25. 10. 2018 č.j. 34077/2018-OVL). 

 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K čl. I 
K bodu 1 (§ 3 odst. 1) 
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 [viz § 78 odst. 1 písm. a) a § 79 zákoníku práce].  
Oproti současnému stavu, kdy je odměna osob zaměstnaných v rámci výkonu trestu odnětí 
svobody určena fixní částkou u jednotlivých pracovních skupin, navrhovaná právní úprava 
vychází při určení výše odměn z mechanismu navázání odměn odsouzených na minimální 
mzdu - viz obecná část důvodové zprávy (pasáž č. 3 nazvaná Zhodnocení platného právního 
stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny).  
 
K bodu 2 (§ 4 odst. 2) 
Množství požadované práce a pracovní tempo lze stanovit též normou spotřeby práce 
(viz § 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, kg, m 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 - viz § 78 odst. 1 písm. a) zákoníku práce] bude přiznaná 
výše základní složky odměny odpovídat výši základní složky odměny určené prostřednictvím 
časové složky - viz § 3. 
I zde se uplatní rozdělení odsouzených do skupin podle kvalifikace a náročnosti práce, 
přičemž bylo taktéž upuštěno od stanovení fixní částky určující výši odměn osob 
zaměstnaných v rámci výkonu trestu odnětí svobody a přistoupeno k mechanismu 
navazujícímu odměny odsouzených na minimální mzdu. Navrhovaná právní úprava určuje 
výši odměn odsouzených (při 100 % plnění pracovní doby) jednak na základě zařazení 
do určitého typu pracovní skupiny, jednak dle typu provozu, ve kterém je práce vykonávána. 
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Jednotlivé typy provozu pak v rámci výpočtu výše odměny operují mimo procentuální podíl 
minimální mzdy (určený dle pracovní skupiny) s určitým koeficientem, který je stanoven 
násobkem hodin, které mají být odpracovány v jednotlivých typech provozu v rámci jednoho 
pracovního týdne (tzn. 40 hodin, 38,75 hodin a 37,5 hodin - viz § 79 zákoníku práce), 
a průměrným počtem týdnů připadajících na jeden měsíc v průměrném roce, tzn. číslem 4,348 
(viz § 356 odst. 2 zákoníku práce). 
 
K čl. II 
Nabytí účinnosti novely předmětného nařízení bylo stanoveno k 1. červenci 2019, a to 
s ohledem na potřebu urychleně reagovat na vzestupnou tendenci výše minimální mzdy 
mimovězeňské populace a při současném zohlednění časového prostoru, který je nutné 
poskytnout subjektům využívajících práci odsouzených, aby byly schopny reagovat 
na zvýšení odměn odsouzených osob zaměstnaných v rámci výkonu trestu odnětí svobody 
a zapracovat zvýšení nákladů do svých rozpočtů, resp. podnikatelských plánů. Vzhledem 
k zúčtovacím vztahům je možno pracovní odměnu odsouzených osob 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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