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V. 

  

VYPOŘÁDÁNÍ ZÁSADNÍCH PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh vyhlášky, 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. 

 

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně spravedlnosti ze dne 2. července 2020, s termínem dodání 

stanovisek do 28. května 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce obsahující vypořádání uplatněných zásadních 

připomínek. 

 

 

Resort Zásadní připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních 

věcí 

K čl. I bodu 2 - § 8 odst. 5 písm. c): 

 

1. Znění § 8 odst. 5 písm. c) požadujeme doplnit 

následujícím způsobem: 

"c) uložena na jeho účet ve věznici, jedná-li se 

o výživné dítěte, přídavek na dítě nebo jiné peníze výslovně 

určené na úhradu potřeb dítěte, příspěvek na úhradu nákladů 

spojených s těhotenstvím a porodem, peněžitou pomoc 

v mateřství nebo rodičovský příspěvek zaslané odsouzené 

těhotné ženě nebo matce, která má ve výkonu trestu u sebe 

dítě.". 

Odůvodnění: 

Pokud je záměrem návrhu vyloučit, aby srážky na úhradu 

Ad. 1 – Akceptováno s tím, že výčet není koncipován jako uzavřený, 

osvobozeny jsou jakékoli „peníze výslovně určené na úhradu potřeb 

dítěte“. Výživné na neprovdanou matku nebo těhotnou ženu podle 

§ 920 občanského zákoníku je třeba považovat za výživné vztahující se 

k matce a nikoli k dítěti.  
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nákladů výkonu trestu nebyly prováděny z jakýchkoliv 

částek určených na úhradu potřeb dítěte, které jsou zasílány 

na účet ve věznici odsouzené těhotné ženě nebo matce, je 

žádoucí tyto peněžní prostředky v zájmu právní jistoty 

a nepochybnosti právní úpravy blíže specifikovat. V první 

řadě je nezbytné specifikovat peněžní prostředky, které jsou 

příjmem dítěte a které je odsouzená žena povinna použít 

výlučně na zajištění výživy dítěte. Jedná se především 

o výživné na dítě, které k rukám (na účet) odsouzené ženy 

hradí 

- otec dítěte, 

- vzdálenější předci dítěte v pokolení přímém 

(prarodiče) podle 910 odst. 2, 3 občanského zákoníku, nebo 

- pravděpodobný otec dítěte, jemuž soud na návrh 

těhotné ženy uložil, aby předem poskytl částku potřebnou k 

zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by ženě náležela 

jako zaměstnankyni mateřská dovolená (viz § 920 odst. 

3 občanského zákoníku). 

Dále může být na úhradu potřeb dítěte vyplácen odsouzené 

matce přídavek na dítě, na který má nárok nezaopatřené dítě 

při splnění podmínek podle § 17 a násl. zákona č. 117/1995 

Sb., o státní sociální podpoře. Přídavek na dítě náležející 

nezletilému nezaopatřenému dítěti se vyplácí osobě, která 

má dítě v přímém zaopatření (viz § 19 odst. 2 zákona 

č. 117/1995 Sb.), tj. osobě, která o dítě v příslušném 

kalendářním měsíci pečuje a zajišťuje jeho potřeby. 

Z dalších peněžních prostředků, které přímo souvisí 

s těhotenstvím nebo s péčí o dítě u odsouzené ženy, je třeba 

uvést rovněž příspěvek otce dítěte nebo pravděpodobného 

otce dítěte na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím 

a porodem, na který má právo neprovdaná matka nebo 

těhotná žena na základě § 920 odst. 1, 2 občanského 

zákoníku. 
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Je pak na posouzení předkladatele, zda mezi peněžní 

prostředky, z nichž nelze provádět srážky na úhradu 

nákladů výkonu trestu, je vhodné zařadit rovněž výživné 

pro neprovdanou matku podle § 920 odst. 1, 2 občanského 

zákoníku či nikoliv. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

2. Zároveň požadujeme doplnit mezi výčet částek, ze 

kterých se neprovádí srážky na úhradu nákladů výkonu 

trestu, sirotčí důchod, na který má dítě nárok. 

Odůvodnění: 

Nelze vyloučit, že odsouzená žena, která má ve 

výkonu trestu u sebe dítě, je jako zákonný zástupce dítěte 

příjemkyní sirotčího důchodu, na který má dítě nárok, 

a tento důchod je jí zasílán do věznice. Tato dávka 

důchodového pojištění je určena výhradně na úhradu potřeb 

dítěte. Vzhledem k tomu, že z důvodové zprávy není 

zřejmé, na jaké konto je v takových případech ukládán 

sirotčí důchod dítěte ani to, zda tuto dávku věznice 

automaticky podřazuje pod pojem „peníze výslovně určené 

na úhradu potřeb dítěte“, žádáme z důvodů zamezení 

pochybností a případných výkladových problémů 

o výslovné doplnění této dávky do výše uvedeného 

ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 2 - Akceptováno. 

 

Po projednání s připomínkovým místem byla navržena tato textace: 

§ 8 

… 

(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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V Praze dne 3. července 2020 

 

Vypracoval: Mgr. Václav Kučera        Podpis: …………………………… 
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