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IV. 
PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN  

 
§ 1  

Druhy srážek  
(1) Z odměny příslušející odsouzenému podle zvláštních právních předpisů1) za vykonanou 

práci srazí a odvede vazební věznice nebo věznice (dále jen "věznice") pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění 
a zálohu na daň z příjmů fyzických osob2). Část odměny, která zůstane po provedení těchto 
srážek, se dále označuje jako čistá odměna.  

(2) Z čisté odměny odsouzeného provede věznice srážky  
a) k úhradě výživného pro děti, kterým je odsouzený povinen poskytovat výživu, včetně 

příspěvku na úhradu nákladů při péči o dítě v ústavní nebo ochranné výchově nebo v zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém je dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu 
nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen "výživné nezaopatřených 
dětí"),  

b) k úhradě nákladů výkonu trestu a nákladů výkonu vazby, která mu předcházela,  
c) na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy,  
d) k úhradě jiných pohledávek vůči odsouzenému podle této vyhlášky.  

(3) Úhrn srážek podle odstavce 2 nesmí překročit 72 71 % čisté odměny odsouzeného. 
Zbytek čisté odměny rozdělí věznice na kapesné a úložné podle této vyhlášky.  
  

§ 2  
Srážky k úhradě výživného nezaopatřených dětí  

(1) Na srážky k úhradě výživného nezaopatřených dětí se použije 30 33 % čisté odměny, 
není-li dále stanoveno jinak.  

(2) Srážky k úhradě výživného se provádějí  
a) na základě rozhodnutí soudu, jímž byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (odměny 

odsouzeného), a to ve výši stanovené tímto rozhodnutím (dále jen "nařízené výživné"),  
b) na základě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým byla odsouzenému uložena povinnost 

hradit výživné nebo soudem schválené dohody o výši výživného3) a písemné žádosti 
odsouzeného o provádění srážek, a to do výše stanovené takovým rozhodnutím nebo dohodou,  

 c) na žádost zařízení, kde je dítě umístěno v ústavní nebo ochranné výchově nebo zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém je dítě umístěno na základě rozhodnutí soudu 
nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a to do výše, kterou požaduje toto 
zařízení,  

d) na žádost odsouzeného nebo, pokud s tím odsouzený vyjádřil písemně souhlas, též na žádost 
osoby, která je příjemcem výživného.  
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(3) Pokud jsou srážky prováděny pouze k úhradě nařízeného výživného, srazí se na každé 
dítě částka ve výši soudem stanoveného výživného, a pokud by součet těchto srážek přesáhl 
celkovou částku určenou podle odstavce 1, srazí se na každé dítě poměrná částka ve vztahu ke 
stanovené výši výživného. V ostatních případech se z celkové částky podle odstavce 1 srazí na 
každé nezaopatřené dítě stejná částka; obdobně se postupuje, jsou-li prováděny současně též 
srážky k úhradě nařízeného výživného.  

(4) Je-li výkonem rozhodnutí vymáháno výživné nezaopatřených dětí vyšší, než činí srážka 
stanovená podle odstavce 3, posuzuje se neuhrazený rozdíl jako pohledávka, pro kterou se 
provádějí srážky podle § 4 odst. 1.  

(5) Částka použitá na srážky podle odstavce 1 se zvyšuje o nevyčerpanou částku určenou pro 
srážky podle § 3, 4 a 5.  
  

§ 3  
Srážky k úhradě nákladů výkonu trestu  

(1) Na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu, který odsouzený vykonává, se použije 26 
22 % čisté odměny, nejvýše však 1 500 Kč za kalendářní měsíc.  

(2) Nevyčerpaná částka k úhradě nákladů výkonu trestu podle odstavce 1 se převádí 
k použití postupně podle § 2, 4 a 5.  
  
 

§ 6  
Kapesné 

(1) Na kapesné se použije 17 18 % čisté odměny, není-li dále stanoveno jinak.  
(2) Odmítne-li odsouzený v průběhu kalendářního měsíce bez závažného důvodu pracovat, 

kapesné podle odstavce 1 mu nenáleží; vzniklé kapesné se převede k použití podle § 3 odst. 2. 
V případě snížení kapesného z důvodu uložení kázeňského trestu podle § 46 odst. 3 písm. b) 
a § 64 odst. 1 písm. b) zákona se částka, o kterou je kapesné sníženo, převede k použití podle 
§ 7 odst. 2.  
 

§ 8 
Úhrady nákladů výkonu trestu v ostatních případech 

(1) Na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu se použije 40 % z důchodu nebo 
výsluhového příspěvku.  

(2) Z peněz, které byly zaslány odsouzenému do věznice a které byly převedeny na jeho 
účet vedený věznicí, se vyměří úhrada nákladů výkonu trestu ve výši 40 % ze součtu všech 
částek přijatých za předchozí měsíc. Úhrada nákladů výkonu trestu z těchto peněz se 
nepředepíše, pokud by nedosáhla za kalendářní měsíc 100 Kč. Ustanovení odstavce 1 není tímto 
ustanovením dotčeno.  
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 (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. 

(3) Odsouzenému, který odmítl pracovat nebo bez důvodu do práce nenastoupil, se vyměří 
úhrada nákladů výkonu trestu ve výši 50 Kč za den.  

(4) Výše úhrady nákladů výkonu trestu se stanoví z čisté odměny a z ostatních zdrojů 
příjmů uvedených v odstavcích 1 a 2. Takto stanovená výše úhrady nákladů výkonu trestu smí 
včetně úhrady nákladů výkonu trestu stanovené podle odstavce 3 činit nejvýše 1 500 Kč 
za kalendářní měsíc.  

(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. 

(5) Srážky na úhradu nákladů výkonu trestu se neprovádí z částky, která byla odsouzenému  
a) připsána na účet jako odměna podle zákona11a), nebo  
b) odeslána na jeho účet ve věznici výhradně za účelem úhrady jeho pohledávek 

spravovaných Vězeňskou službou, zejména za regulační poplatky10a), nákup nezbytných léčivých 
přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků předepsaných 
lékařem, úhradu zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a byla použita 
výlučně k těmto účelům.  

 
§ 9 

(1) Rozhodnutí o povinnosti k náhradě nákladů výkonu trestu podle § 8 odst. 2 a 3 vydá 
ředitel věznice.  

(2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 může odsouzený do 3 dnů od doručení podat stížnost 
řediteli věznice, který rozhodnutí vydal; stížnost může směřovat jen proti vypočtené výši nákladů 
výkonu trestu a nemá odkladný účinek. O stížnosti rozhoduje do šedesáti dnů od jejího obdržení 
generální ředitel Vězeňské služby nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby.  
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