
IV. 

 

Platné znění vyhlášky č. 10/2000, 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, s vyznačením 

navrhovaných změn  

 

§ 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. 

(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. 

(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., nebo 

c) uložena na jeho účet ve věznici, jedná-li se o výživné na dítě, příspěvek na úhradu 

nákladů spojených s těhotenstvím a porodem, přídavek na dítě, peněžitou pomoc 

v mateřství, rodičovský příspěvek, sirotčí důchod nebo jiné peníze výslovně určené 

na úhradu potřeb dítěte, zaslané odsouzené těhotné ženě nebo matce, která má 

ve výkonu trestu u sebe dítě. 
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