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                     VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., 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 19. 11. 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 26. 11. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující resortně členěné tabulce obsahující vypořádání uplatněných 
zásadních připomínek. 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

K § 3   
Základní sazba minimální mzdy je stanovena v § 2 
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, alternativně v Kč za hodinu nebo v 
Kč za měsíc, proto je třeba v návrhu nařízení vlády 
jednoznačně stanovit, ze které sazby minimální mzdy se 
bude při stanovování odměny odsouzených vycházet (z 
kontextu vyplývá úmysl předkladatele použít měsíční 
minimální mzdu).  
 

Akceptováno. 
Konečné znění návrhu bylo upraveno do požadovaného znění 
tak, aby bylo jednoznačné, že při výpočtu pracovní odměny se 
operuje s minimální mzdou za měsíc, jak je definována 
v § 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 
Připomínkové místo s vypořádáním připomínky souhlasí. 
 

Ministerstvo financí Požadujeme úpravu v navrženém automatu výpočtu 
základní složky hrubé odměny pro odsouzené tak, aby 

Neakceptováno – návrh je předkládán ve variantách 
Varianta I představuje původní návrh Ministerstva 
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násobky minimální mzdy byly nastaveny způsobem, aby 
konečná výše odměny ve všech skupinách oproti 
současnému stavu rostla maximálně o 10 % namísto 
nynějšího návrhu v rozmezí 13,3 – 21,4 %. 
Předkladatelem navržený růst úrovně odměňování 
odsouzených považujeme ve vztahu k růstu platů a mezd 
za neúměrný. 

 

spravedlnosti předložený do meziresortního připomínkového 
řízení.  
Varianta II navazuje pracovní odměnu na minimální měsíční 
mzdu způsobem, aby došlo k navýšení právě o 10 %. To 
znamená, že vězni zařazení v I. skupině budou pobírat 45 % 
minimální měsíční mzdy, vězni v II. skupině 67,5 %, vězni ve 
III. skupině 90 % a vězni ve IV. skupině 112,5 % minimální 
měsíční mzdy, tj. jedná se o návrh prosazovaný Ministerstvem 
financí 
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