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Cena Kč 32,–

O B S A H:
361. N a ř í z e n í v l á d y o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
362. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti 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
363. V y h l á š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství,
zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění
pozdějších předpisů
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361
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2017
o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce
ve výkonu trestu odnětí svobody

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/
/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně
některých souvisejících zákonů:

odměna za práci na tomto výrobku, nikoli však odměna za provedení opravy.
§2

§1
Pracovní odměna odsouzeného
(1) Pracovní odměnu odsouzeného zařazeného
do práce ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen
„odměna“) tvoří
a) základní složka odměny,
b) odměna za práci přesčas,
c) příplatek za práci ve svátek,
d) příplatek za noční práci a
e) příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
(2) Základní složku odměny tvoří
a) časová složka odměny, nebo
b) úkolová složka odměny.
(3) Způsob určení základní složky odměny stanoví věznice podle vykonávané práce.
(4) Odsouzený je seznámen před začátkem výkonu práce se zařazením do skupiny podle vykonávané práce, s popisem pracovní činnosti, včetně požadované kvality a množství pracovních úkolů, s výší
časové složky odměny nebo s výší úkolové složky
odměny a normou spotřeby práce a s výší příplatku
za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
(5) Odměna je splatná pozadu za kalendářní
měsíc, a to do konce následujícího kalendářního měsíce. Odměna se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Plátcem odměny je věznice.
(6) Odvede-li odsouzený zaviněně vadnou práci nebo vadnou prací vadný výrobek, nepřísluší mu
za tuto práci odměna. Lze-li vadnou práci napravit
nebo vadný výrobek opravit a provede-li odsouzený
tuto opravu sám, přísluší mu odměna za práci nebo

Zařazení odsouzeného do skupiny
podle vykonávané práce
Odsouzený se zařadí podle nejnáročnější práce,
která je po něm požadována, do
a) I. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon
není potřebná odborná kvalifikace,
b) II. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon
je potřebné střední vzdělání s výučním listem
nebo jiná odborná kvalifikace,
c) III. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon
je potřebné střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo
d) IV. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon
je potřebné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
§3
Časová složka odměny
(1) Časová složka odměny při stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce činí
a) v I. skupině částku 5 500 Kč za kalendářní
měsíc,
b) ve II. skupině částku 8 250 Kč za kalendářní
měsíc,
c) ve III. skupině částku 11 000 Kč za kalendářní
měsíc a
d) ve IV. skupině částku 13 750 Kč za kalendářní
měsíc.
(2) Odsouzenému s kratší pracovní dobou nebo odsouzenému, který v kalendářním měsíci neodpracoval příslušnou pracovní dobu, se časová složka
odměny snižuje úměrně odpracované době.
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(3) Časovou složku odměny může věznice za
vyšší pracovní výkon v požadované kvalitě anebo
za řízení určitého svěřeného úseku práce nebo osob
zvýšit za příslušný kalendářní měsíc až o 50 %. Pokud je odsouzený zaměstnán u jiného subjektu, věznice mu časovou složku odměny může zvýšit pouze
na základě odůvodněného návrhu tohoto subjektu.
(4) Časovou složku odměny může věznice snížit za příslušný kalendářní měsíc až o 50 %, neplnil-li odsouzený řádně uložené pracovní úkoly v požadované kvalitě nebo množství. Pokud je odsouzený
zaměstnán u jiného subjektu, věznice mu časovou
složku odměny může snížit pouze na základě
odůvodněného návrhu tohoto subjektu.
§4
Úkolová složka odměny
(1) Pokud odsouzený vykonává práci, pro kterou je stanovena norma spotřeby práce, je odměňován podle jejího plnění. Jestliže odsouzený normu
spotřeby práce nesplní, přísluší mu úkolová složka
odměny snížená o míru nesplnění normy spotřeby
práce. Za vyšší výkon normované práce v požadované kvalitě přísluší odsouzenému úkolová složka
odměny zvýšená o míru překročení normy spotřeby
práce.
(2) Při 100% plnění normy spotřeby práce činí
úkolová složka odměny
a) při jednosměnném provozu
1. v I. skupině částku 31,62 Kč za hodinu,
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zvýšit až o 50 %. Pokud je odsouzený zaměstnán
u jiného subjektu, věznice mu úkolovou složku odměny může zvýšit pouze na základě odůvodněného
návrhu tohoto subjektu.
§5
Odměna za práci přesčas
(1) Odsouzenému odměňovanému časovou složkou odměny přísluší za hodinu práce přesčas část
časové složky odměny a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na hodinu práce
bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém
odsouzený práci přesčas konal, a příplatek ve výši
25 % časové složky odměny připadající na hodinu
práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve
kterém odsouzený práci přesčas konal, nebo, jde-li
o práci přesčas ve dnech nepřetržitého odpočinku
odsouzeného v týdnu, ve výši 50 % této částky.
(2) Odsouzenému odměňovanému úkolovou
složkou odměny přísluší za hodinu práce přesčas dosažená úkolová složka odměny, část příplatku za
práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající
na hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním
měsíci, ve kterém odsouzený práci přesčas konal,
a příplatek ve výši 25 % úkolové složky odměny
připadající na hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci přesčas konal, nebo, jde-li o práci přesčas ve dnech
nepřetržitého odpočinku odsouzeného v týdnu, ve
výši 50 % této částky.

2. ve II. skupině částku 47,44 Kč za hodinu,
3. ve III. skupině částku 63,25 Kč za hodinu,

§6

4. ve IV. skupině částku 79,06 Kč za hodinu,

Příplatek za práci ve svátek

b) při dvousměnném provozu
1. v I. skupině částku 32,64 Kč za hodinu,
2. ve II. skupině částku 48,97 Kč za hodinu,
3. ve III. skupině částku 65,29 Kč za hodinu,
4. ve IV. skupině částku 81,61 Kč za hodinu a
c) při třísměnném a nepřetržitém provozu
1. v I. skupině částku 33,73 Kč za hodinu,
2. ve II. skupině částku 50,60 Kč za hodinu,
3. ve III. skupině částku 67,46 Kč za hodinu,
4. ve IV. skupině částku 84,33 Kč za hodinu.
(3) Úkolovou složku odměny může věznice za
řízení určitého svěřeného úseku práce nebo osob

Odsouzenému přísluší za hodinu práce ve svátek příplatek ve výši 10 % základní složky odměny
připadající na hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci ve svátek konal.
§7
Příplatek za noční práci
Odsouzenému přísluší za hodinu noční práce
příplatek ve výši 20 % základní složky odměny připadající na hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený noční práci konal.
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§9

§8

Zrušovací ustanovení

Příplatek za práci
ve ztíženém pracovním prostředí

Zrušují se:

(1) Odsouzenému přísluší za práci ve ztíženém
pracovním prostředí příplatek ve výši 200 až 700 Kč
měsíčně při stanovené týdenní pracovní době podle
zákoníku práce.
(2) Odsouzenému s kratší pracovní dobou
nebo odsouzenému, který v kalendářním měsíci
neodpracoval příslušnou pracovní dobu, se příplatek
za práci ve ztíženém pracovním prostředí snižuje
úměrně odpracované době.
(3) Ztíženým pracovním prostředím je pracovní
prostředí podle právního předpisu upravujícího vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely
odměňování.
(4) Výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí určí odsouzenému věznice podle
míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících
vlivů.

1. Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí
svobody.
2. Nařízení vlády č. 414/2000 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí
svobody.
3. Nařízení vlády č. 171/2008 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí
svobody, ve znění nařízení vlády č. 414/2000 Sb.
§ 10
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2018.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr spravedlnosti:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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362
VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2017,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti 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.
a vyhlášky č. 425/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se číslo „78“ nahrazuje číslem „72“.
2. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „pokud s prováděním srážek odsouzený vyjádřil písemně souhlas,“ zrušují.
3. V § 3 odst. 1 se číslo „32“ nahrazuje číslem „26“.
4. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „zvýšené náklady zdravotní péče podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona, zvýšené náklady střežení, náklady na dopravu
a předvedení do zdravotnického zařízení podle § 36
zákona,“ nahrazují slovy „o uložení povinnosti nahradit další náklady spojené s výkonem trestu podle
§ 36 zákona, o uložení povinnosti obviněného nahradit náklady spojené s výkonem vazby podle § 21a
zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o výkonu

vazby“),“ a slova „38 zákona“ se nahrazují slovy „38 a § 39a zákona a § 21b zákona o výkonu
vazby“.
5. V § 6 odst. 1 se číslo „20“ nahrazuje číslem „17“.
6. V § 7 odst. 1 se číslo „2“ nahrazuje číslem „11“.
7. V § 7 odstavec 3 zní:
„(3) Z úložného nad 35 000 Kč se na základě
rozhodnutí ředitele věznice uhradí i náhrada nákladů
výkonu trestu podle § 35 zákona, náhrada dalších
nákladů spojených s výkonem trestu podle § 36 zákona, náhrada nákladů výkonu vazby podle § 10,
náhrada nákladů spojených s výkonem vazby podle
§ 21a zákona o výkonu vazby a náhrada škody podle
§ 38 a § 39a zákona a § 21b zákona o výkonu vazby,
pokud nebudou tyto pohledávky uhrazeny srážkami
z odměny odsouzeného; tyto úhrady je možné provádět průběžně při výkonu trestu.“.
8. V § 7 odst. 4 se věty první a druhá nahrazují
větou „Odsouzený může po splnění povinnosti uložené podle odstavce 3 použít část úložného přesahující částku 35 000 Kč k úhradě výživného osobám,
kterým je povinen výživné poskytovat, k úhradě
škody nebo nemajetkové újmy, kterou způsobil
trestným činem, nebo k vydání bezdůvodného
obohacení, které trestným činem získal, k úhradě nákladů spojených se zajištěním vlastního bydlení,
k úhradě nákladů spojených s pořízením dokladů
potřebných po propuštění z výkonu trestu, k podpoře své rodiny a jiných osob blízkých a osob, které
jej ve výkonu trestu odnětí svobody pravidelně navštěvují, a při přerušení výkonu trestu.“.
9. V § 8 odst. 5 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
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Čl. II

10. V § 9 se na konci textu odstavce 2 a v § 11 se
na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo jím
pověřený zaměstnanec Vězeňské služby“.

Účinnost

11. V § 13 odst. 1 a v § 16 písm. b) se slovo
„zaměstnání“ nahrazuje slovem „práce“.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2018.

Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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363
VYHLÁŠKA
ze dne 30. října 2017,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu
státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech
o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 40
zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve
znění zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb.
a zákona č. 79/2006 Sb.:
Čl. I
Změna jednacího řádu státního zastupitelství
Ve vyhlášce č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu
státního zastupitelství, zřízení poboček některých
státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech
prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb., vyhlášky č. 218/1998 Sb., vyhlášky č. 311/2000 Sb., vyhlášky č. 183/2001 Sb.,
vyhlášky č. 468/2001 Sb., vyhlášky č. 88/2005 Sb.,
vyhlášky č. 252/2007 Sb., vyhlášky č. 7/2010 Sb.,
vyhlášky č. 462/2011 Sb., vyhlášky č. 4/2014 Sb.,
vyhlášky č. 263/2015 Sb., vyhlášky č. 226/2016 Sb.
a vyhlášky č. 166/2017 Sb., se § 9 zrušuje.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení podle § 9 vyhlášky č. 23/1994 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které bylo zahájeno po dni 29. září 2017,
koná v prvním stupni ode dne nabytí účinnosti této
vyhlášky státní zastupitelství příslušné podle vyhlášky č. 23/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti této vyhlášky.

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.
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a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347;
Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o.,
Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

