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Nařízení, kterým se mění nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 14/2018,
kterým se stanoví postup při rozúčtování pracovní odměny vězněných osob a postup při správě
a evidenci jejich finančních prostředků
Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, s t a n o v í m
Čl. I
Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 14/2018, kterým se stanoví postup při
rozúčtování pracovní odměny vězněných osob a postup při správě a evidenci jejich finančních prostředků, se mění
takto:
1.

V § 4 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

2.

V § 4 odst. 4 větě předposlední se slova „nebo podúčet zdravotní „Z““ zrušují.

3.

V § 4 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako 5 až 9.

4.

V § 4 odst. 5 se na konci věty první doplňují slova „a dále k úhradě léčivých přípravků, zdravotnických
prostředků, jejich doplatků a též regulačních poplatků“.

5.

V § 4 odst. 7 větě první se slova „podle odstavce 5 ze svého účtu“ nahrazují slovy „zdravotních služeb
poskytnutých v zájmu zachování nebo zlepšení jeho zdravotního stavu nad rámec zdravotních služeb
hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo ze státního rozpočtu nad rámec mezinárodních dohod,
kterými je Česká republika vázána“.

6.

V § 5 odst. 1 se čárka na konci písmene c) nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

7.

V § 5 odst. 2 větě druhé se slova „, podúčet zdravotní „Z““ zrušují.

8.

V § 5 odst. 7 se věty druhá až čtvrtá zrušují.

9.

V § 5 odstavec 9 se slova „podle § 4 odst. 5 ze svého účtu“ nahrazují slovy „zdravotních služeb poskytnutých
v zájmu zachování nebo zlepšení jeho zdravotního stavu nad rámec zdravotních služeb hrazených z
veřejného zdravotního pojištění nebo ze státního rozpočtu nad rámec mezinárodních dohod, kterými je Česká
republika vázána“

10. V § 6 odst. 4 se slova „(příloha č. 4)“ nahrazují slovy „(příloha č. 5)“.
11. V § 6 odst. 6 se věta poslední nahrazuje větou „Nedočerpaná část peněž na podúčtu zdravotním „Z“ se
vyplatí odsouzenému při propuštění z výkonu trestu.“.
12. § V § 6 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7)
Zaměstnanec oddělení ekonomického jedenkrát v měsíci při zpracování rozúčtování pracovní
odměny předá zpracovaný seznam odsouzených osob, u kterých je výše zůstatku na podúčtu zdravotním „Z“
vyšší než 100 000 Kč., pověřenému orgánu příslušné organizační jednotky.“.
13. Poznámka pod čarou č. 26 zní:
„26)

Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č. 23/2020 o kázeňském řízení
u obviněných, odsouzených a chovanců.“.

14. V § 12 se na konci odstavce 3 doplňují slova „a na základě výkonu rozhodnutí exekuce přikázáním jiné
peněžité pohledávky“.
15. V § 13 se vkládá nový odstavec 9, který zní:
„(9)
Srážky k úhradě výživného nezaopatřených dětí poukazované do jiných zemí se provádějí na
základě exekučního příkazu českého soudu vystaveného na základě mezinárodní dohody, uznání cizího
soudního rozhodnutí nebo soudního výkonu cizího soudního rozhodnutí. Rovněž lze tyto srážky hradit na
základě výzvy povinnému k dobrovolnému plnění vyživovacích povinností realizované Úřadem pro
mezinárodně právní ochranu dětí, kdy povinný předloží předmětnou výzvu se svým souhlasem zaměstnanci

oddělení ekonomického spolu se žádostí o poukazování výživného. V případě samostatných žádostí
odsouzeného nebo osoby, které je nezaopatřené dítě svěřeno do výchovy, musejí tito žadatelé ke svým
žádostem připojit některý z již uvedených dokladů.“.
Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 10 až 13.
16. V § 16 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 32 zní:
„(3)
Veškeré peníze, které odsouzený do věznice obdržel a přijal je, pokud není dále stanoveno jinak,
se automaticky informačním systémem rozdělí na dvě poloviny. Z toho se z první poloviny, která se
zaokrouhlí na celé koruny nahoru, nejprve naplní podúčet cestovné „C“ (není-li tato částka již na podúčtu
úložném „U“), zbylá část se převede na podúčet osobní „O“, za předpokladu, že odsouzený nemá v
evidenci pohledávky neuvedené v ustanovení § 25 odst. 4 zákona o výkonu trestu. V případě, že
odsouzený má v evidenci pohledávky na základě exekučního příkazu přikázáním jiné peněžité pohledávky
neuvedené v ustanovení § 25 odst. 4 zákona o výkonu trestu, zaúčtuje se tato částka na podúčet rezerva „R“.
Druhá polovina z přijatých peněz se převede na podúčet rezerva „R“ do výše úhrady nákladů výkonu trestu, tj.
maximálně do výše 1 500 Kč za kalendářní měsíc, a do výše pohledávek vzniklých a evidovaných v souladu
32)
s ustanovením § 25 odst. 4 zákona o výkonu trestu . Zbylá část se zaúčtuje na podúčet osobní „O“. Pokud
odsouzený peníze nepřijal, odešlou se odesílateli zpět, přičemž náklady na poštovní přepravu se uhradí z
těchto peněz. V případě, že je odsouzený zařazen do práce, srážka se provede jen do výše zbytku povinnosti
k náhradě nákladů výkonu trestu, která nebyla splněna srážkou z pracovní odměny.
32)

§ 25 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

17. V § 16 se na konci odstavce 6 doplňují slova „, a dále na základě exekučního příkazu přikázáním jiné
peněžité pohledávky na evidované pohledávky neuvedené v ustanovení § 25 odst. 4 zákona o výkonu trestu“.
18. Poznámka pod čarou č. 34 zní:
„34)

19.

§ 67 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., ve znění zákona č. 165/2020 Sb.“.

V § 20 odst. 1 se slova „, a jejich původ nelze prokázat“ nahrazují slovy „a ředitel věznice nerozhodne o
zabrání věci či propadnutí věci“.

20. V § 29 se na konci odstavce 5 doplňují slova „, a neuvedené pohledávky v ustanovení § 25 odst. 4 zákona o
výkonu trestu, evidované na základě exekučního příkazu přikázáním jiné peněžité pohledávky“.
21. V § 31 odst. 3 se slovo „sedmi“ nahrazuje slovem „tří“ a na konci odstavce se doplňují slova „, s výjimkou
termínu rozúčtování pracovní odměny, kdy se převod zůstatku realizuje v nejbližším možném termínu po
rozúčtování“.
22. V § 32 odst. 6 se slovo „odsouzenému“ nahrazuje slovy „obviněnému nebo chovanci“ a slovo „odsouzeného“
se nahrazuje slovy „obviněného nebo chovance“.
23. V § 38 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 67 zrušuje.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
V Praze 31. prosince 2021
Č. j.: VS-204637-25/ČJ-2021-8000PS-IAŘ
Generální ředitel Vězeňské služby České republikyvrchní státní rada
brig. gen. Mgr. Simon Michailidis, MBA v. r.
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