
  II. 
Návrh 

VYHLÁŠKA 
  ze dne … 2018, 
kterou se mění vyhláška 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 

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 3 a 6 a § 35 odst. 1 zákona 
č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona 
č. 58/2017 Sb., podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 
řád), ve znění zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 150/2016 Sb., a podle § 373 zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 129/2008 Sb.: 

Čl. I 
Vyhláška 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 vyhlášky č. 94/2001 Sb., 
vyhlášky č. 135/2005 Sb., vyhlášky č. 425/2009 Sb. a vyhlášky č. 362/2017 Sb., se mění 
takto: 

1. V § 1 odst. 3 se číslo „72“ nahrazuje číslem „71“. 
2. V § 2 odst. 1 se číslo „30“ nahrazuje číslem „33“.  
3. V § 3 odst. 1 se číslo „26“ nahrazuje číslem „22“.  
4. V § 6 odst. 1 se číslo „17“ nahrazuje číslem „18“.  
5. V § 8 odstavce 1 a 2 znějí: 

„(1) Úhrada nákladů výkonu trestu se provede ve výši 40 % částky, která byla 
za předchozí kalendářní měsíc odsouzenému zaslána do věznice a která byla převedena 
na jeho účet vedený věznicí. Úhrada nákladů výkonu trestu podle věty první se neprovede, 
pokud nedosáhne 100 Kč.   

(2) Náklady výkonu trestu se vyměří ve výši 40 % z důchodu nebo výsluhového 
příspěvku, nejsou-li plně uhrazeny podle odstavce 1.“. 

6. V § 8 odstavec 4 zní:  

„(4) Úhrn výše úhrady nákladů výkonu trestu z čisté odměny, z ostatních zdrojů příjmů 
uvedených v odstavci 1 a vyměřené podle odstavce 2 a 3 může činit nejvýše 1 500 Kč 
za kalendářní měsíc.“. 

7. V § 9 odst. 1 se za text „§ 8“ vkládá text „odst. 2 a 3“. 
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Čl. II 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.  
 

Ministr spravedlnosti: 
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