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SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 41 Rozeslána dne 29. března 2019 Cena Kč 67,–

O B S A H :

87. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených
zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

88. Vyhláška, 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

89. Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona
č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. března 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., 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:

Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmín-
kách odměňování odsouzených zařazených do práce
ve výkonu trestu odnětí svobody, se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Časová složka odměny při stanovené
týdenní pracovní době podle zákoníku práce činí
za kalendářní měsíc

a) v I. skupině částku ve výši 50 % minimální
mzdy za měsíc,

b) ve II. skupině částku ve výši 70 % minimální
mzdy za měsíc,

c) ve III. skupině částku ve výši 95 % minimální
mzdy za měsíc a

d) ve IV. skupině částku ve výši 120 % minimální
mzdy za měsíc.“.

2. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Při 100 % plnění normy spotřeby práce
činí úkolová složka odměny za hodinu

a) v I. skupině částku určenou podílem 50 %

minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle
odstavce 3,

b) ve II. skupině částku určenou podílem 70 %
minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle
odstavce 3,

c) ve III. skupině částku určenou podílem 95 %
minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle
odstavce 3 a

d) ve IV. skupině částku určenou podílem 120 %
minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle
odstavce 3.“.

3. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Hodnota koeficientu určujícího průměrný
počet hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném
roce činí
a) 173,92 pro jednosměnný provoz,

b) 168,485 pro dvousměnný provoz a

c) 163,05 pro třísměnný a nepřetržitý provoz.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 20. března 2019,

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

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 někte-
rých 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 od-

měny těchto osob a chovanců zvláštních výchov-
ných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění
vyhlášky č. 94/2001 Sb., vyhlášky č. 135/2005 Sb.,
vyhlášky č. 425/2009 Sb. a vyhlášky č. 362/2017 Sb.,
se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se číslo „30“ nahrazuje čís-
lem „33“.

2. V § 3 odst. 1 se číslo „26“ nahrazuje čís-
lem „23“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.
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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. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava
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