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Úvod 

 

 Trestání pachatelů skutků, které jsou považovány za škodlivé a neetické, je společnosti 

vlastní od nepaměti. S tím se postupně vyvíjí také pohled na účel a funkci těchto trestů. V moderní 

společnosti již není účel trestu pouze odplata za spáchaný trestný čin. Smysl postupně nacházíme 

v sankcích, které dokáží ochránit společnost a zároveň napravit osobu pachatele. Uvědomujeme 

si, že se majorita těchto osob vrátí zpět do společnosti, a proto vnímáme zájem na následcích, které 

tresty zanechávají na pachatelích činů.  

 Resocializace odsouzených představuje téma, které je aktuální stále. Je tomu tak nejen 

z pohledu běžného člověka, který vnímá monotónní zprávy o vysoké recidivě a přeplněných 

věznicích, ale i z pohledu práva, kdy si můžeme povšimnout pravidelných novelizací, které se 

snaží vyřešit nedostatky alternativních trestů a tím odlehčit trestu odnětí svobody. Téma návratu 

odsouzených zpět do společnosti se může přitom zdát jako téma téměř sociální a zároveň 

opomíjené. Z hlediska trestního práva se ale přitom řadí k faktorům, které mají na vývoj trestní 

politiky státu značný vliv.  

 Vzhledem k tématu práce jsem se rozhodl nezaměřit se pouze na jeden trest. Chtěl jsem 

proniknout do tématu resocializace více komplexně, a proto analyzovat trestních sankcí více a tím 

docílit určitého porovnání. Nejvíce prostoru jsem i přesto věnoval trestu odnětí svobody, jelikož 

se jedná o trest vzhledem k resocializaci odsouzených nejproblémovější. Z toho důvodu jsem 

považoval za zásadní rozebrat tento trest co nejdetailněji, ale přesto ostatní vybrané tresty příliš 

neupozadit. Při vypracování své práce jsem se věnoval také popisným částím jednotlivých sankcí, 

u kterých by se mohlo na první pohled zdát, že s tématem resocializace tolik nesouvisí. Osobně si 

ale stojím za názorem, že pro dostatečné pochopení vlivu jednotlivých trestů na resocializaci 

odsouzených je nutné dostatečně popsat právní úpravu a její jednotlivé nedostatky. Až poté se 

můžeme věcně zabývat právě dopady těchto trestů na osobnost odsouzeného a jeho následný 

návrat do společnosti. 

 V čem spočívají nedostatky trestu odnětí svobody? Co je příčinou vysoké recidivy v České 

republice? Je častější ukládání alternativních trestů samo o sobě řešením této situace? Jaký je vztah 

nepodmíněného trestu odnětí svobody a trestů alternativních z pohledu resocializace? Tyto a další 

otázky jsem si dal za cíl zodpovědět. Přitom jsem si uvědomoval skutečnost, že teoretické znalosti 

ze sekundárních zdrojů mi k řádnému proniknutí do tématu nemusí stačit. Snažil jsem se proto 

v rozhovorech – jak se zástupci odborné veřejnosti, tak se zástupci ze strany druhé – se samotnými 

odsouzenými, nalézt odpovědi na dané otázky.   
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 V rámci vypracování své práce jsem podniknul kvalitativní výzkum, který měl formu šesti 

rozhovorů. Tři z nich představovaly expertní rozhovor s odborníky z daných odvětví. Tyto 

rozhovory mi pomohly rozšířit si vědomí o jednotlivých popisovaných trestních sankcích a jejich 

vlivu na problém resocializace. Druhou trojici rozhovorů jsem podstoupil se samotnými pachateli, 

což mi umožnilo vidět i druhý pohled na rozebíraný problém a zvládnout tak uchopení otázky 

resocializace více komplexně.   

 Před samotným absolvováním rozhovorů jsem se vždy snažil dostatečně proniknout do 

tématu studiem sekundárních zdrojů, kterých jsem v rámci práce využil široké množství. Na 

základě získaných vědomostí jsem následně sestavil scénáře jednotlivých rozhovorů. V průběhu 

jednotlivých debat byly všechny otázky podrobeny pečlivé diskusi, při níž byla nutná improvizace 

z důvodu poskytnutí dostatečného prostoru dotazovaným.  

 Má práce začíná úvodem do problematiky, ze kterého je třeba vycházet pro dostatečné 

pochopení aktuální situace ohledně daného tématu. Dále rozebírám tři vybrané tresty:  trest odnětí 

svobody, trest domácího vězení a trest obecně prospěšných prací. Abych se mohl věnovat jejich 

dopadům na pachatele, vycházím nejdříve ze samotné právní úpravy těchto sankcí; dále se věnuji 

jejich ukládání, výkonu, kontrole a dalším aspektům, které jsou s trestem neoddělitelně spjaté. 

Jednotlivá hlediska trestů se snažím analyzovat a pochopit dopady těchto individuálních složek na 

osobu pachatele. Na základě toho poté rozebírám jednotlivá pozitiva a negativa každého trestu a 

zasazuji je do komplexního problému resocializace. Spolu s tím popisuji také jednotlivé státní a 

další složky, které se na tomto procesu podílí. Uvědomuji si, že ukončení výkonu samotného trestu 

je pouze částí tohoto procesu, a proto je nutné se zaměřit také na péči postpenitenciární. 

 Ohledně jednotlivých trestů jsem z důvodu rozsahu práce záměrně vypustil některé části 

problematiky, jako je podmíněné odsouzení, podmíněné propuštění, přeměny trestu odnětí 

svobody na alternativní tresty, či důkladnější zkoumání speciálních skupin odsouzených, jako jsou 

mladiství či cizinci. Snažil jsem se tak dát dostatečný prostor všem hlediskům trestů, které mají na 

resocializační proces největší vliv. 

V závěru popisu každého trestu se věnuji jeho jednotlivým problémům a vlivům těchto 

nedostatků na resocializaci odsouzeného. V závěru celé práce pak srovnávám tyto tři trestní sankce 

spolu s vlastními doporučeními. Cílem je nastínit komplikovanou situaci dnešní trestní politiky 

z pohledu trestání a následné resocializace. Jedná se o složitý, komplexní problém, u kterého je po 

zhlednutí statistik recidivy patrné, že nefunguje bez chyb. Snažil jsem se tak přijít na příčiny těchto 

výsledků a zamyslet se nad vhodnými řešeními, které vycházejí ze zjištěných informací.  
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1. Úvod do problematiky 

                                                                                                                                                                                

V následující části se budu věnovat teoretickým východiskům relevantním k danému tématu. 

Vysvětlím zde jednotlivé koncepce a základní pojmy, které jsou pro téma mé práce stěžejní.  

 

1.1.  Pojem trestu 

 

Trest – institut, který se vyskytuje odpradávna snad v každé lidské společnosti. Přitom se 

nemusíme omezit pouze na sankce trestněprávní. Již od útlého věku je naše osobnost utvářena 

pomocí trestání – ať již z pohledu rodičů nebo třeba z pohledu učitelů ve škole.1 V tomto případě 

je důležité si uvědomit, že se není nutno bavit pouze o sankcích negativních. V každodenním 

životě se setkáváme s případy, kdy pociťujeme tlak tzv. sankcí pozitivních. Jedná se o situace, kdy 

za chování v daném případě obvyklé, očekáváme určitou odměnu (např. prémie za chování 

v silniční dopravě). Ve chvíli pozdržení této pozitivní sankce se může jedinec cítit potrestán už 

pouze tím, že nedosáhl na kýženou odměnu.2 To má ve výsledku stejný vliv na chování společnosti 

jako sankce negativní. 

Jak je to ale se vznikem trestu, jako je sankce za delikventní chování? Zrod tohoto způsobu 

vypořádávání se s porušováním pravidel je bezesporu emocionální. Negativní emoce poškozeného 

lze totiž jednoduše vyrovnat právě určitou újmou, způsobenou provinilému jedinci. To pak 

přirozeně vede ke vzniku pocitu zadostiučinění, případně určité spravedlnosti.3  

Pokud se bavíme o pojmu trest v rámci našeho trestního práva, bývá tento institut nejčastěji 

označen, jako zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání. Tím je myšlena 

především právní újma, která je pachatelem protiprávního činu pociťována jako zlo.4 Právě tímto 

způsobem se naplňuje základní cíl oboru trestního práva, kterým je ochrana společnosti před 

kriminalitou. Důležité je ale v tomto případě zamyšlení, zda je trest „sám o sobě“ tímto cílem, či 

je pouze prostředkem k jeho dosažení. Nejen tímto problémem se zabývá trestněprávní nauka, 

vycházející ze základní zásady „nullum crimen, nulla poena sine lege“. V tomto případě nacházejí 

uplatnění také výsledky zkoumání osoby samotného pachatele, především jeho psychických a 

sociálních rysů nebo třeba etymologie kriminálního chování. Na trest samotný se můžeme podívat 

 
1 LATA, Jan. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis, 2007. Knihovnička LexisNexis, str. 6. 
2 KAISER, Günther. Kriminologie: úvod do základů. Praha: C. H. Beck, 1994. Beckovy právnické učebnice,                      

str. 75-76. 
3 MEZNÍK, Jiří, Věra KALVODOVÁ a Josef KUCHTA. Základy penologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy 

univerzity, 1995. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, str. 4. 
4 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017. Student (Leges), str. 395. 
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také z kriminologického hlediska. Zde se bude jednat o samostatnou sociální kategorii 

s přihlédnutím k faktu, že jeho bližší vymezení, podmínky ukládání a funkci stanovují 

trestněprávní normy.5 

Můžeme tedy říct, že obecně se trest skládá ze dvou základních prvků – obsahuje 

záměrnou, ve smyslu donucení působící újmu a veřejně vyslovený, sociálně etický odsudek 

pachatelova činu.6  

O vině a následném trestu poté rozhoduje dle čl. 90 Ústavy České republiky a čl. 40 odst. 

1 Listiny základních práv a svobod výlučně soud.  

 

1.2.      Účel trestu 

 

Otázkou účelu trestu se od nepaměti nezabývali pouze právníci a kriminalisté, ale také 

filozofové, teologové nebo třeba pedagogové či etici.7 Tato problematika bývá často pojímána 

způsobem, kdy se trestu přikládá určitý smysl a v něm je poté spatřováno také jeho právní 

odůvodnění. V tomto případě bychom mluvili o trestní teorii. V literatuře můžeme ale najít i tzv. 

teorii trestněprávní, kdy se obě hlediska odlišují a vysvětlují právní institut trestu nezávisle na jeho 

smyslu samotném.8 

Ohledně problematiky důvodu a účelu trestání existují z hlediska podstaty a historického 

vývoje tři nejznámější teorie – absolutní, relativní a smíšené.9 

Absolutní teorie trestu vychází z předpokladu, že se trestá pouze pro odplatu. To znamená, 

že s ukládáním trestu nespojuje žádné společenské účely, jelikož trest je účelem sám o sobě – jde 

o vyhovění požadavkům absolutní spravedlnosti.10 Právě odplata či sociální msta byla původním 

cílem trestu. Dle historické koncepce se měl trest co nejvíce podobat danému provinění. Vždyť již 

v Mojžíšově zákoně, v knize Genesis (27:45) je psáno: „Oko za oko, zub za zub, ruka za ruku…“.11 

Teorie odplaty bývá nejčastěji spojována s osobami filozofů I. Kanta (1724–1804) a G. W. Hegela 

 
5 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 229-230., GŘIVNA, 

Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2019. str. 229-230. 
6 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, Část třetí: Tresty a ochranna opatření, 

str. 8. 
7 Tamtéž, str. 13. 
8 Rehberg, J. Strafrecht II. Strafen und Massnahmen. Jugendstrafrecht. 7. v. Zürich: Schutlthess, 2001, str. 1. 
9 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 294.; MEZNÍK, 

J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. Brno: Masarykova univerzita, 1995, str. 4. 
10 Tamtéž, str. 294.; VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA a Jana HULMÁKOVÁ. Základy kriminologie a trestní 

politiky. 3. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2019. Beckovy mezioborové učebnice, str. 215. 
11 MEZNÍK, Jiří, Věra KALVODOVÁ a Josef KUCHTA. cit. dílo. str. 4. 
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(1770–1831). Právě oba zmínění filozofové prosazovali trest, jehož obsahem je uskutečňování 

spravedlnosti, která je zárukou existence státu. V tomto případě je spravedlivý trest jediná možná 

právní rehabilitace zločince.12  

 Napříč tomu druhá koncepce pojetí účelu trestu – teorie relativní, vidí smysl trestu 

v celkové ochraně společnosti a napravování osoby zločince. Samotný trest je tedy určitá léčba, 

která zabrání následnému páchání trestných činů. Z pohledu představitelů této teorie je důležité 

zmínit C. Beccariu (1738–1794) reprezentující školu odstrašení trestem. Ten na svou dobu velmi 

pokrokově konstatoval, že „odstrašující účinek nespočívá v jeho přísnosti, ale v neodvratnosti 

trestu.“13 

S postupem času se začaly objevovat také teorie smíšené neboli slučovací, které bychom 

mohli nazvat kompromisem mezi shora uvedenými. Tyto teorie kladou důraz jak na odplatný 

prvek trestu, tak na samotné společenské účely. To znamená, že požadují nejen spravedlivý trest, 

který odpovídá závažnosti spáchaného trestného činu, ale také se současně snaží pozitivně působit 

na pachatele samotného, v rámci individuální prevence a na ostatní občany, včetně celé veřejnosti, 

v rámci prevence generální.14 Tento typ teorií v současné době dominuje ve většině vyspělých 

států, včetně České republiky.15  

Zmíněné tři základní teorie se dále člení na velké množství, často i protichůdných 

názorových směrů, které se ale zároveň doplňují a prolínají.16  

 

1.2.1. Pojetí účelu trestu v České republice 

 

Pojem „účel trestu“ byl dříve přímo definovaný v ustanovení §23 odst. 1 trestního zákona 

č. 140/1961 Sb. takto: „Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit 

odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím 

působit výchovně i na ostatní členy společnosti.“ V aktuálně účinném trestním zákoníku (zákon              

č. 40/2009 Sb.) již výslovně vyjádřen není, jelikož byl nahrazen úpravou obecných zásad trestání. 

Mluvíme především o zásadě zákonnosti, přiměřenosti, individualizace použitých sankcí, 

 
12 VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA a Jana HULMÁKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. 

V Praze: C. H. Beck, 2019. Beckovy mezioborové učebnice, str. 215. 
13 Tamtéž, str. 216.; JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné 

vydání. Praha: Leges, 2017. Student (Leges), str. 397. 
14 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 295. 
15 VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA a Jana HULMÁKOVÁ. cit, dílo, str. 216. 
16 LATA, Jan. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis, 2007. Knihovnička LexisNexis, str. 8. 
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personality sankce, neslučitelnosti určitých druhů sankcí u téhož pachatele či zásadě humanity. 

Tyto zásady byly poté promítnuty do jednotlivých ustanovení o trestních sankcích.17 

Co se týče účelu a funkce trestání, je i současná právní úprava založena na smíšené teorii 

trestání, která spojuje ochrannou, nápravnou a zároveň generálně preventivní funkci trestu. 

Můžeme tedy říct, že v České republice jsou účelem trestu čtyři základní kritéria: ochrana 

společnosti před pachateli trestných činů – nejdůležitější a konečný cíl trestu, zabránění 

odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti, vychovávání odsouzeného k vedení řádného 

života a výchovné působení na ostatní členy společnosti.18 

Pokud se podíváme na skutečnost, jak se k problematice účelu trestu staví Ústavní soud, 

zjistíme, že v obecném smyslu chápe účel trestu jako ochranu společnosti před kriminalitou. S tím 

uvádí, že žádné jiné cíle trestem sledovat nelze a tím pádem trest nesmí být prostředkem řešení 

jiných společenských vztahů.19 

 

1.3. Funkce trestu 

                                                                                                                                                                                 

  Funkce trestu se postupně vyvinula od odplaty k nápravě. Zatímco odplata je zaměřena do 

minulosti a vztahuje se pouze k minulému činu, náprava je orientována na budoucnost pachatele 

a společnosti.20 Z hlediska teorie mluvíme nejčastěji o členění dle funkce trestu na odplatnou, 

odstrašující, rehabilitační, eliminační a restituční. V aplikační praxi se pak jednotlivé teorie 

vzájemně prolínají a tresty uvedené v trestním zákoně je obsahují v různém rozsahu.21 

  Odplatná neboli retributivní teorie vychází z myšlenky, že se za trest považuje přirozený 

důsledek kriminálního jednání. Trest je tedy v tomto případě takové „zrcadlo“ spáchaného 

trestného činu. 22 V trestněprávní nauce vychází z této teorie klasická škola trestního práva. Ta je 

založená na předpokladu, že trestný čin a trest samotný jsou neoddělitelně spojeny. Pachatel se 

totiž vědomě, tj. ze své svobodné vůle, rozhoduje spáchat trestný čin a zároveň si je vědom, že za 

něj může být potrestán. Z tohoto důvodu je proto třeba řešit pouze praktické - aplikační otázky, 

jako např. jak posoudit závažnost trestního jednání nebo jak stanovit přiměřenou výši trestu. 

V posledních letech se zájem o retributivní teorii znovu zvyšuje, jelikož stoupá nedůvěra veřejnosti 

 
17 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: 

Leges, 2017. Student (Leges), str. 399–400. 
18 Tamtéž, str. 400-401. 
19 Nález Ústavního soudu České republiky IV. ÚS 463/97 ze dne 23. 4. 1998. 
20 MEZNÍK, Jiří, Věra KALVODOVÁ a Josef KUCHTA. Základy penologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy 

univerzity, 1995. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, str. 4. 
21 VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA a Jana HULMÁKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání. 

V Praze: C. H. Beck, 2019. Beckovy mezioborové učebnice, str. 216. 
22 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 230. 
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k rozličným resocializačním a rehabilitačním postupům v trestním řízení. Tím se také snižuje víra 

v nápravu pachatelů, a tudíž znovu zaznívají hlasy, aby byl trest přiměřenou cenou za zločin.23 

Funkce trestu dle teorie odstrašení spočívá především v odrazení pachatele od dalšího 

kriminálního jednání a zároveň v působení také na zbytek jedinců, kteří by se mohli stát 

potencionálními pachateli (individuální a generální prevence). Samotná újma, která pachateli 

vzniká uloženým trestem, by měla nejen sama o sobě vést k tomu, že pachatele odradí od dalšího 

kriminálního chování, ale zároveň dát potencionálním pachatelům jednoznačný signál, že se zločin 

nevyplácí. Součástí postihu je proto i odebrání veškerého prospěchu, který pachatel z kriminální 

činnosti získal. Problematické je ale v tomto případě individuální vnímání újmy jednotlivými 

pachateli, kdy může být dvěma jedinci tentýž trest vnímán rozdílně. 24 

Rehabilitační neboli nápravná teorie nachází jediný cíl trestání v tom, aby bylo pachateli 

poskytnuto při samotném trestním řízení a následném výkonu trestu takové odborné zacházení, 

které potlačí nebo lépe zcela odstraní příčiny spáchání trestného činu. Nápravná teorie je tedy 

zaměřena na osobu pachatele a přihlíží k etiologii individuálního kriminálního činu. Vychází 

z mínění, že je každé nebezpečné jednání pachatele založené na specifických reakcích na jeho 

definovatelné vlivy, jako jsou např. rodina, biologické a psychologické dispozice nebo výchova. 

Trestní řízení by v tomto případě mělo umožnit individuální posouzení všech informací                               

o pachateli, trestném činu a všech okolnostech vedoucích k jeho spáchání. Na druhé straně by ale 

také mělo mít dostatek procesních možností pro uložení adekvátního trestu či jiného opatření. 

Rehabilitační teorie je základem pro mnoho nástrojů probační služby a postpenitenciární 

činnosti.25 

Trest jako cestu k dočasné nebo trvalé izolaci pachatele od společnosti chápe teorie 

eliminační neboli vylučovací. Tato izolace sleduje především dva cíle: ochranu společnosti před 

pachatelem a současně způsobení dostatečné újmy, která by mohla vést k pachatelovu napravení. 

Podobně jako u ostatních teorií i zde nacházíme určitou gradaci v přístupu k trestání. Na pomezí 

trestní represe a sociální kontroly se nachází tzv. sociální exkomunikace, která nejčastěji spočívá 

v morálním vyhoštění jedince ze společnosti. Ta může být ale mnohdy, např. v případě bulvární 

medializace, nepřiměřená vzhledem k závažnosti spáchaného činu, případně se dotknout i osob, 

 
23 GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2019, str. 180. 
24 Tamtéž, str. 180; VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA a Jana HULMÁKOVÁ. Základy kriminologie a trestní 

politiky. 3. vydání. V Praze: C. H. Beck, 2019, Beckovy mezioborové učebnice, str. 218. 
25 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 233-234;    

GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. cit. dílo. str. 181-182. 
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vůči kterým nebyla primárně vůbec namířena. Historickou formou izolace jsou i rozličné formy 

vyhnanství nebo vyhoštění ze země. 26 

Poslední přístup - tzv. teorie restituční neboli kompenzační zdůrazňuje význam odstranění 

následků trestného jednání a smysl náhrady škody, kterou utrpěla oběť trestného činu. Funkcí 

trestu je tedy v tomto případě obnovení rovnováhy v sociálních vztazích, které kriminální chování 

narušilo a uspokojení nároků poškozených osob. Nedílnou součástí restituční teorie jsou 

alternativní tresty a samotné jednání pachatele s poškozeným o rozsahu a formě nápravy škody. 

V rámci tohoto přístupu je tedy významně posíleno postavení poškozeného v trestním řízení.27 

 

1.4.      Socializace, resocializace a s tím související pojmy 

 

 Tématem této práce je resocializace odsouzených; jak ale ze samotného pojmu 

resocializace vyplývá, jedná se o proces, při kterém k jisté socializaci již došlo. Proto je důležité 

objasnit také pojem socializace.  

 Obecně se socializací rozumí proces jedince, ve kterém si postupně osvojuje sociální 

zručnost a včleňuje se do určitých sociálních celků. Učí se tedy rozumět normám, ostatním 

vzorcům chování a prostředí, ve kterém žije a vyrůstá.28 Toto osvojování hodnot neboli 

internalizace, je podmíněno vnější a vnitřní kontrolou, která může být záměrná nebo podvědomá. 

Tato kontrola přichází především ze společenského prostředí sociálních struktur, které se nejvíce 

podílejí na socializačním procesu. Výsledkem socializace je poté vytvoření plnohodnotné 

osobnosti, která interiorizovala specifické hodnoty a vytvořila si určitou morální odpovědnost. 29  

Problém poté nastává v případě neúspěšné socializace. Ta může být totiž komplikací nejen 

pro jedince samotného v případě společenského vyloučení, ale také pro společnost jako takovou 

v rámci sociální deviace.30  

 
26 NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 235-236;     

GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 5., aktualizované vydání. 

Praha: Wolters Kluwer, 2019, str. 181-182. 
27 VÁLKOVÁ, Helena, Josef KUCHTA a Jana HULMÁKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání.  

Praha: C. H. Beck, 2019. Beckovy mezioborové učebnice, str. 220; GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST 

a Ivana ZOUBKOVÁ. cit. dílo, str. 183. 
28 PŘIBÁŇ, Jiří. Sociologie práva: systémově teoretický přístup k modernímu právu. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 1996. Základy sociologie, str. 27. 
29 URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2006, str. 49-50. 
30 BIEDERMANOVÁ, Eva a Michal PETRAS. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů 

zacházení. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci), str. 8. 
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Další případ nedostatečné socializace je poté deviantní socializace, která spočívá 

v úspěšném socializování se do skupiny, jejíž hodnoty a normy jsou v rozporu s těmi oficiálně 

přijímanými. Tak se nejčastěji děje buď z důvodu neúspěšné integrace jednotlivce do „běžné“ 

společnosti nebo z důsledku vypuzení jedince z „běžné“ společnosti z určitého důvodu.31 

 Ve všech případech neúspěšné nebo nedostatečné socializace pak velmi často nastává 

proces resocializace. Tím se rozumí složitý postup či souhrn metod vedoucích k opětovnému 

zařazení jednotlivce do společnosti, pokud nebyl předchozí socializační proces zcela úspěšný.32  

           Tento postup se v penitenciárních podmínkách nazývá též korektivní socializace či 

penitenciární resocializace. Tyto pojmy se využívají kvůli odlišení od případu resocializace, kdy 

jedinec sice disponuje problémem úspěšně se socializovat, ale ne v té míře, aby tato nedostatečná 

socializace vyústila v páchání trestné činnosti. 33 

 V některých případech se můžeme setkat také s pojmy rehabilitace, reedukace či 

reintegrace. Rehabilitací se rozumí soubor speciálně pedagogických postupů, kterými se upravují 

či obnovují společenské vztahy, narušené schopnosti a dovednosti postiženého jedince. V tomto 

případě se jedná především o navrácení společenského postavení odsouzenému. Reedukací 

rozumíme převýchovu, kdy se pomocí pedagogických metod rozvíjí či pozměňují nevyvinuté 

osobnostní vlastnosti. Reintegrací se poté myslí znovuzačlenění jedince do společnosti. Tyto 

termíny často blíže specifikují samotnou resocializaci. 34 

            Vedle socializace a resocializace pak také stojí výraz sekundární socializace, o které 

mluvíme v případě, kdy se ukáže nedostatečnost a neadekvátnost dřívější – primární socializace. 

Tento stav bývá nejčastěji způsoben změnou vnějších sociálních podmínek než chybou samotného 

jedince.35 

 

 

 

 

 

 
31 URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2006, str. 59. 
32 MEZNÍK, Jiří, Věra KALVODOVÁ a Josef KUCHTA. Základy penologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy 

univerzity, 1995. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, str. 45. 
33 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007; BIEDERMANOVÁ, Eva 

a Michal PETRAS. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení. Praha: Institut  

pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), str. 8. 
34 BIEDERMANOVÁ, Eva a Michal PETRAS. cit. dílo. str. 10-11. 
35 URBANOVÁ, Martina. cit. dílo, str. 60. 
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2. Vztah trestu odnětí svobody a alternativních trestů z hlediska resocializace 

 

 Ve své práci jsem se rozhodl věnovat pouze vybraným druhům trestů a podrobně se 

zabývat tím, jak působí na samotného pachatele z pohledu jeho následné resocializace.  

 Pokud se podíváme na rozdělení trestů dle § 52 trestního zákoníku, můžeme vidět, že zde 

převažují sankce, které nejsou spojeny s odnětím svobody, a tudíž neznamenají izolaci pachatele 

od společnosti. Toto rozdělení úzce souvisí se základními zásadami ukládání trestů, jako je např. 

zásada humanismu, přiměřenosti nebo subsidiarity trestní represe. Zmíněný typ trestů představuje 

alternativu k trestu odnětí svobody a přináší s sebou mnoho pozitivních dopadů jak pro společnost, 

tak i následně pro pachatele trestné činnosti. To je také důvod, proč se ve světovém vývoji 

prosazuje snaha o širší využívání alternativních trestů a postupné nahrazování trestu odnětí 

svobody.36 

 Jedna z hlavních příčin tohoto společenského vývoje je bezesporu problém resocializace 

odsouzených. Zatímco u „základního“ trestu odnětí svobody je pachatel naprosto odloučen             

od společnosti a tím ztrácí kontakt s okolním světem, u alternativních trestů k této skutečnosti 

nedochází, a tudíž se možnost opětovného začlenění jednotlivce do společnosti výrazně zvyšuje. 

 Při využití alternativních trestů také není pachatel vystaven vysoce kriminogennímu 

prostředí, kdy se každý den setkává se spoluvězni, z nichž má velká část často bohatou kriminální 

minulost. To vede paradoxně k opačnému účinku, než se od trestu v jeho základu předpokládá. 

Pachatel navazuje nové kontakty s osobami, které na něj mají neblahý vliv a spíše se přiučí páchání 

další trestné činnosti, než by pracoval na svém polepšení. V nejhorším případě se poté stává 

kriminální prostředí věznice jeho přirozeným prostředím, do kterého se neváhá navrátit. To pak 

úzce souvisí s přeplněním věznic a celkovou nefunkčností vězeňského systému. 

 Alternativy k trestu odnětí svobody také na rozdíl od nepodmíněného trestu neprohlubují 

tzv. efekt stigmatizace. Ten je založen na faktu, že již samotné spáchání trestného činu a následné 

odsouzení pachatele dělá z jedince kriminálníka. V případě nepodmíněného odsouzení je tento 

efekt posílen a odsouzenému poté výrazně ztěžuje návrat do společnosti, zejména např. při hledání 

zaměstnání. 37 

 To vše a mnohem více hraje alternativním trestům „do karet“. Dalo by se říct, že trest 

odnětí svobody, a především způsob jeho provádění je již od přelomu tisíciletí v „krizi“. Je jasné, 

 
36 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 306. 
37 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik, str. 20-

-21. 
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že tento typ sankce ve společnosti plní nezastupitelnou funkci. Pro mnoho pachatelů je vězení 

jediná možná cesta jejich potrestání, která nelze nahradit žádným alternativním řešením. Na straně 

druhé by se dalo říci, že tento trest vykazuje velmi malý, takřka žádný výchovný účinek. Vězni si 

často ve vězení tvoří přátelské vazby, ztrácí kontakt s okolním světem a prostředí věznic pro ně 

tak představuje domovské prostředí, do kterého se rádi vrací. Právě na tuto situaci se právo snaží 

reagovat posílením a postupným důrazem na tresty alternativní. 

 

2.1. Alternativní tresty v České republice 

  

 Problematika alternativních opatření vzhledem k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

představuje velmi diskutované téma již po řadu let. Důvodem nejsou jen již zmíněné nevýhody 

tohoto trestu, ale také vysoké náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody a v neposlední 

řadě potíže spojené s přeplněním věznic. Právě v této oblasti se Česká republika potýká s velkými 

problémy, jelikož se řadí mezi země s nejvyšším počtem vězňů na 100 000 obyvatel. Dle Zvláštní 

zprávy, kterou v roce 2019 vypracovalo Nejvyšší státní zastupitelství, připadá v České republice 

na 100 000 obyvatel 208,8 vězňů.38 Úsilí snížit finanční náklady a zlepšit výkonnost systému 

trestní justice se pak týká nejen trestu samotného, ale také způsobu provádění trestního řízení. Je 

tudíž potřeba vyhledávat cesty, které jsou rychlejší a zároveň efektivní vzhledem k vyřízení 

jednodušších případů, které značně zatěžují celý systém trestní justice. 39 

 V důsledku těchto problémů se již v 90. letech 20. století začaly rozvíjet myšlenky a principy 

tzv. restorativní justice. K definici tohoto poměrně nového a moderního pojmu můžeme najít 

mnoho rozličných názorů a nelze proto říci, že by existovalo vyjádření, které by bylo to jediné                  

a správné. Mně osobně se nejvíce zamlouvá definice od kriminalisty a zásadního průkopníka 

konceptu restorativní justice H. Zehra, která zní následovně: „Restorativní justice je proces, jenž 

v maximální možné míře zapojuje všechny, kterých se daná činnost dotkla. Restorativní justice 

usiluje o maximální možnou míru uzdravení a obnovu trestným činem narušených vztahů a za tímto 

účelem účastníkům umožňuje společně identifikovat způsobené újmy a vzniklé potřeby a od nich 

se odvíjející povinnosti a závazky.“40 Z dané definice vyplývá, že právě restorativní justice může 

představovat nástroj, který má sílu popsanou situaci postupně zvrátit. 

 
38 Nejvyšší státní zastupitelství. Zvláštní zpráva „Věznice“, Brno: Nejvyšší státní zastupitelství České republiky, 

2019, str. 7. [Cit. dne 11. 10. 2020] Dostupné z:                                                                                          

https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/01/zvl_zprava_veznice25_09_2019.pdf  
39 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik, str. 15. 
40 ZEHR, Howard. Úvod do restorativní justice. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003, str. 26. 

https://verejnazaloba.cz/wp-content/uploads/2020/01/zvl_zprava_veznice25_09_2019.pdf
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 V souvislosti s přijetím trestního zákoníku v roce 2009 bylo spojeno mnoho očekávání                          

a úsilí, které mělo směřovat k širšímu užití alternativních trestů a k posílení konceptu restorativní 

justice. Právě alternativní tresty totiž představují jeden z nejpatrnějších projevů restorativní justice 

v praxi. To je také jeden z důvodů, na základě kterých se může nabízet možnost trestní zákoník 

označovat jako restorativní. Zajímavá je ale skutečnost, že důvodová zpráva zákona tento pojem 

používá v podstatě pouze na jednom místě, a to v případě, kdy se vymezuje proti represivním 

znakům trestního zákona, které považuje za nevyhovující moderním trendům trestněprávních 

politik. Mezi jednotlivými cíli a východisky trestního zákoníku tedy odkaz na tento koncept 

nenajdeme, ale přesto tam nalézáme jednotlivé aspekty této koncepce. Kromě již zmíněných 

alternativních trestů můžeme zmínit zejména výrazné zohlednění zájmu poškozeného a trest odnětí 

svobody jako ultima racio.41 

 Bohužel, i když je snaha trestního zákoníku posilovat v souvislosti s konceptem restorativní 

justice užití alternativních trestů, ve skutečnosti se děje právě naopak. Počet uložených trestů 

nepodmíněného odnětí svobody nejen že nemá klesající tendenci, ale dokonce dochází k jeho 

mírnému nárůstu. O této skutečnosti hovoří ve své poslední zprávě i Veřejný ochránce práv, který 

mimo jiné uvádí, že právě přeplněnost věznic znemožňuje plnění účelu trestu odnětí svobody. Jako 

jediná možná řešení uvádí koncepční kroky mj. účelné ukládání alternativních trestů. Zároveň ale 

zmiňuje, že mnoho alternativních trestů v současné době končí nařízením výkonu trestu odnětí 

svobody. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 MASOPUST ŠACHOVÁ, Petra. Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti. V Praze: C. H. Beck, 2019. 

Beckova edice právní instituty, str. 37-38. 
42 Veřejný ochránce práv. Zpráva ze systematických návštěv veřejného ochránce práv. Brno, 2016. str. 19. Dostupné 

z https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/14-2014-NZ-Souhrnna_zprava_z_navstev_veznic.pdf 

(citováno dne 12. 10. 2020). 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/14-2014-NZ-Souhrnna_zprava_z_navstev_veznic.pdf
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3. Odnětí svobody 

 

 Trest odnětí svobody můžeme charakterizovat jako trest nejpřísnější. Toto tvrzení je 

založené na faktu, že ve srovnání s ostatními druhy trestů představuje nejzávažnější zásah do 

nejširšího okruhu základních práv a svobod jedince. Mluvíme zde totiž nejen o zbavení osobní 

svobody spojené s povinností podrobit se specifickému režimu výkonu trestu, ale z důvodu tohoto 

výkonu také o omezení řady dalších práv a svobod - např. svoboda shromažďování či právo na 

zachování listovního tajemství. 43 Tato omezení, která najdeme v § 27 44 zákona o výkonu trestu 

odnětí svobody, jsou logickým důsledkem samotné podstaty nepodmíněného trestu odnětí 

svobody a také nezbytným předpokladem pro naplnění jeho účelu. 

 Zmíněná omezení spolu s povinnostmi, které s sebou trest odnětí svobody přináší, způsobují 

razantní zásah do života a osobnosti odsouzeného jedince. V případě prvotního odsouzení 

k nepodmíněnému výkonu trestu ho čeká naprosto nový způsob života, diametrálně odlišný, než 

na který byl zvyklý doposud. Pobyt ve vězení bývá často velmi dlouhý a už samotné nastoupení 

k výkonu trestu může pro pachatele představovat značnou stresovou situaci. V následující kapitole 

chci proto rozvést, jak probíhá samotný pobyt ve vězení z pohledu vlivu na pachatele a jaký dopad 

má tento druh trestu na následnou resocializaci a úspěšný návrat jedince zpět do společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 
43 KALVODOVÁ, Věra. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Brno: Masarykova 

univerzita, 2002, str. 90. 
44 § 27 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 

   (1) Po dobu výkonu trestu jsou odsouzení povinni podrobit se omezením některých práv a svobod, jejichž výkon 

by byl v rozporu s účelem výkonu trestu nebo která nemohou být vzhledem k výkonu trestu uplatněna. 

   (2) Z důvodů uvedených v odstavci 1 jsou omezena práva a svobody na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, 

svobodu pohybu a pobytu, zachování listovního tajemství a tajemství jiných písemností, záznamů a zpráv                    

a právo svobodné volby povolání. 

   (3) Po dobu výkonu trestu odsouzeným nepřísluší právo na stávku, výkon práva sdružovat se ve spolcích, 

společnostech a jiných sdruženích, zakládat odborové organizace a výkon práva sdružovat se v nich, právo 

podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, právo svobodné volby poskytovatele zdravotních služeb                 

a zdravotnického zařízení pro sebe a dítě, které má matka ve výkonu trestu odnětí svobody u sebe. Odsouzení 

nemohou ve výkonu trestu zakládat politické strany nebo politická hnutí, vykonávat právo sdružovat se v nich 

a nemohou vykonávat volené a jiné veřejné funkce. 

   (4) O omezeních, jež budou uplatněna vůči odsouzenému ve výkonu trestu, proti němuž je vedeno trestní stíhání,       

a jsou-li splněny důvody vazby, rozhoduje soud podle zvláštního zákona. 
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3.1. Penitenciární péče 

 

3.1.1. Diferenciace věznic 

 

O skutečnosti, kam přesně bude odsouzený umístěn se rozhoduje na základě tzv. vnější               

a vnitřní diferenciace. Vnější diferenciace spočívá v rozdělení věznic dle způsobu vnější ostrahy, 

zajištění bezpečnosti a režimu výkonu trestů. Do účinnosti zákona č. 58/2017 Sb. se trest odnětí 

svobody vykonával ve věznicích čtyř typů – s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou 

ostrahou. Tento zákon ale přinesl podstatnou změnu, kdy se nyní dle §56 odst. 1 trestního zákoníku 

věznice člení již pouze do dvou typů, a to: 

 

a) věznice s ostrahou,  

b) věznice se zvýšenou ostrahou.  

 

O tom, do jaké věznice bude jedinec přiřazen, případně o přeřazení mezi jednotlivými typy věznic 

rozhoduje soud. 

S tím byl současně novelizován také zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody, který přinesl nové vnitřní členění věznic neboli vnitřní diferenciaci. Na základě tohoto 

zákona se věznice s ostrahou člení podle stupně zabezpečení na: 45 

 

a) oddělení s nízkým stupněm zabezpečení, 

b) oddělení se středním stupněm zabezpečení,  

c) oddělení s vysokým stupněm zabezpečení. 

 

Tyto jednotlivé stupně se pak ještě dále člení na tzv. prostupné skupiny vnitřní diferenciace, 

které tvoří ucelený systém pozitivní motivace odsouzeného.  

Přiřazení odsouzeného do jednotlivých oddělení je ponecháno na rozhodnutí ředitele 

věznice. Ten se rozhoduje dle míry vnitřního a vnějšího rizika. Vnitřní riziko představuje míru 

rizika ohrožení bezpečnosti během výkonu trestu s ohledem na individuální charakteristiku 

odsouzeného, zatímco vnější riziko vyjadřuje míru nebezpečnosti odsouzeného pro společnost 

s přihlédnutím ke všem známým faktům souvisejícím s jeho trestnou činností. Vyhodnocení míry 

těchto rizik provádí odborná komise, která je složená z vedoucího oddělení výkonu trestu, 

 
45 § 12a zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
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případně zaměstnance tohoto oddělení, psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, 

vychovatele a eventuálně dalších zaměstnanců. Tato komise své vyhodnocení včetně doporučení 

na umístění do některého oddělení věznice s ostrahou předává řediteli věznice. Ten pak na základě 

tohoto doporučení rozhodne a v případě, že se od něj odchýlí postup odůvodní a informuje 

Ministerstvo spravedlnosti.46 

Právě tyto změny mají dle důvodové zprávy zákona přispět k celkové resocializaci 

odsouzených a snížit riziko opakování trestné činnosti. Zavedením dvou typů věznic se totiž 

výrazně zvýšila odbornost při zařazování odsouzeného do konkrétního typu věznice. Soud i nadále 

rozhoduje o zařazení především dle kritéria trestněprávního, ale konkrétnější zařazení pak nechává 

na Vězeňské službě, která disponuje mnohem detailnějšími informacemi o pachateli a jeho 

chování. Tím se pak také značně zjednoduší organizace a implementace standardizovaných 

programů a specializovaného zacházení v konkrétních věznicích.47 Na tento problém již několikrát 

poukazoval také Veřejný ochránce práv, konkrétně např. v předmluvě ve sborníku Vězeňství.  

 Dle mého názoru je tento krok opravdu šťastným a považuji ho za velký skok pro problém 

resocializace. Nejen, že tato novela odlehčila již tak přetíženým soudům, ale ponechala větší část 

rozhodování o přiřazování, ale také o přeřazování odsouzených na Vězeňské službě. Ta může díky 

tomu pružně reagovat na individuální situaci každého odsouzeného, ale také konečně mnohem 

efektivněji tvořit speciální programy pro jednotlivé skupiny dle vnitřní diferenciace věznic. Ty se 

totiž do této doby tvořily velmi obtížně. Bylo tomu tak zejména z důvodu rozdílných soudních 

rozhodnutí, které rozřazovaly podobné typy odsouzených do rozdílných typů věznic. Vězeňská 

služba tak byla nucena tvořit několikanásobný počet identických programů.48 Vězni jsou navíc 

také více motivováni k dobrému chování, jelikož oddělení s nižším stupněm zabezpečení obsahuje 

více individuálních výhod. Odsouzení se proto snaží chovat lépe, aby si mohli brzy polepšit, 

případně aby si náhodou nepohoršili.  

Zajímavostí ale je, že některým odsouzeným oddělení s vysokým stupněm zabezpečení 

vyhovuje více. Tuto zkušenost popisuje informant Roman, který se v něm ocitl kvůli rvačce. 

Paradoxně tam pro něj byly podmínky lepší, jelikož oddělení sdílel se spoluvězni, co „po sobě 

nenechali šlapat“. Z tohoto důvodu mu systém připadal volnější, jelikož po něm dozorci nechtěli 

povinnosti typu ustlaná postel či zastrčená košile do kalhot. I přes absenci jiných, uvolňovacích 

výhod, mu tento režim vyhovoval, a tak zbytek trestu strávil na tomto oddělení.49 

 
46 JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 2020, 8. vydání. Praha: Leges, [2009]-. 

Glosátor, str. 106-107. 
47 Důvodová zpráva k zákonu 58/2017 Sb., str. 2-7. 
48 Tamtéž, str. 4. 
49 Informant Roman, Praha, 13. 12 2020. 
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3.1.2. Přijmutí a umístění odsouzeného  

 

  Na základě rozhodnutí soudu o zařazení odsouzeného do věznice následuje přijetí do 

výkonu trestu odnětí svobody. Při tomto přijetí se ověří jeho totožnost, provede se osobní prohlídka 

a potřebná hygienická a protiepidemická opatření. Odsouzený je seznámen se svými právy                          

a povinnostmi spolu s řádem věznice.50  

 Přijímání odsouzeného se odehrává v tzv. přijímacím oddílu. Zde by měl odsouzený strávit 

maximálně dva týdny, při kterých se provede vstupní lékařská prohlídka. Toto pravidlo se bohužel 

nedodržuje z důvodu přeplněnosti věznic. Ta ovlivňuje právě i samotnou délku pobytu 

odsouzeného v příjmových věznicích, které bývají většinou věznicemi vazebními.51 V těchto 

věznicích jsou celkové podmínky výrazně nižší než ve věznicích pro samotný výkon trestu odnětí 

svobody. Vězni tak mohou být často ubytováni v celovém systému, tudíž uzamčeni někdy i celý 

den na cele, vyjma vycházek. Tito vězni navíc nemají stanovený žádný program zacházení, jejich 

aktivity jsou minimální a velmi omezené. S těmito jedinci také není vůbec pracováno, jelikož 

mohou být každou chvíli přesunuti do své „kmenové věznice“ a v tomto režimu a podmínkách 

často tráví i více než měsíc.52  

 Jinak tomu nebylo ani v případě informanta Františka: „Na samotném přijímacím oddělení 

jsem byl měsíc. Tam je to ve spoustě věcech ještě horší než na klasické cele. Tam jsou všichni 

pohromadě a během tohoto času se nic neděje. Není žádná zájmová činnost ani např. návštěvy či 

psycholog, což je pro spoustu lidí v této pozici naprosto fatální.“53 

 Jakmile je vše vyřízené, správa věznice zasílá okamžité hlášení Generálnímu ředitelství 

Vězeňské služby.54 Toto hlášení obsahuje všechny nezbytné informace k rozhodnutí, do jaké 

konkrétní věznice určitého typu, dle rozhodnutí soudu, bude odsouzený umístěn. Při tomto 

rozhodování se zohledňuje blízkost trvalého bydliště z důvodu umožnění kontaktu s rodinou                        

a blízkými odsouzeného a také nabízené specializované programy v jednotlivých věznicích. Toto 

rozhodnutí se sdělí bez odkladu odsouzenému, aby o něm mohl informovat své blízké osoby.55 

 Právě umístění vězně co neblíže místu pobytu rodiny a blízkých osob je omezeno několika 

faktory. První skutečností je fakt, že v České republice jsou věznice rozmístěny velice 

 
50 § 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. 
51 Viz Příloha č. 6 Instrukcí 505/2001- Org. Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád 

pro okresní, krajské a vrchní soudy. 
52 MOTEJL, O. Vězeňství. 1. vydání. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010, str. 48. 
53 Informant František, Praha, 17. 12. 2020. 
54 § 6 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. 
55 § 7 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody; 

Evropská vězeňská pravidla, pravidlo 17.1. 
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nerovnoměrně. V některých krajích tak můžeme najít pouze jednu či dokonce žádnou věznici. Již 

na základě této skutečnosti bývají vězni často desítky až stovky kilometrů od své rodiny To může 

pro rodinné příslušníky, často ve špatné sociální situaci, představovat velký problém. Mnohem 

větší a zásadnější problém je pak ale znovu přeplněnost a přetíženost věznic (viz podkapitola 

3.3.3.). V kombinaci s najitím vhodného programu zacházení pro odsouzeného v konkrétní 

věznici, případně špatným zdravotním stavem či dalšími komplikacemi se pak stává umístění 

vězně poblíž svým blízkým často naprosto nereálným úkolem.  

 Stejnou zkušenost potvrdil také dotazovaný informant Roman: „V Praze na Pankráci nám 

rozdali papíry, kde jsme si mohli napsat, do jaké věznice bychom chtěli. Většinou to ale vězňům 

nevycházelo. Pravidlo, že by vězni měli být blízko rodině a blízkým není absolutně dodržováno. 

Z Moravy vozili vězně na západ a z Karlových Varů zase zpátky na Moravu. V tomto ohledu systém 

absolutně nefungoval.“56 Výsledek spočívající v odtržení vězně od svých rodinných příslušníků 

pak logicky procesu resocializace také vůbec neprospívá.  

 Ve vybrané věznici je poté jedinec přijat na nástupní oddíl, kde odborná komise vypracuje 

komplexní zprávu o odsouzeném. Ta představuje shrnutí výsledků psychologického, 

pedagogického, sociálního, případně lékařského posouzení, hodnocení rizik a potřeb a jiných 

dostupných materiálů o odsouzeném.57 Velmi důležité pro následný výběr typu programu 

zacházení je hodnocení rizik. Jde o proces, při kterém je odsouzený hodnocen podle vybraných 

statických a dynamických rizikových faktorů. U těchto faktorů bylo výzkumy prokázáno, že 

zvyšují riziko selhání daného jedince. Účelem hodnocení rizik je tedy především predikce 

pravděpodobnosti opakování trestné činnosti odsouzeným a na základě této predikce uzpůsobení 

odborného zacházení. Dále se hodnotí kriminogenní potřeby, kterými se rozumí faktory, na 

základě kterých se pachatel rozhoduje o spáchání trestného činu nebo je veden ke kriminálnímu 

chování. Tyto potřeby jsou poté klíčovou součástí nejen programu zacházení.58 V souvislosti s tím 

se od roku 2012 zavedl do praxe věznic elektronický program SARPO (Souhrnná Analýza Rizik                             

a Potřeb Odsouzených). Tento nástroj nastavil novým způsobem metodiku a proces zpracování 

komplexní zprávy o odsouzeném v nástupním oddělení věznice. Úkolem programu SARPO je 

posoudit pravděpodobnost opětovného selhání odsouzeného na základě výpočtu statistického 

rizika z údajů o kriminálním chování, výpočtu dynamického rizika vyhodnocujícího celkem 48 

rizik v 7 základních životních oblastech (bydlení, zaměstnání, finance, závislosti, rodina a sociální 

kontakty, vzdělání a výchova, osobnost a chování), odhadu způsobení újmy a specifikace 

 
56 Informant Roman, Praha, 13. 12. 2020. 
57 § 41 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 

   58 Důvodová zpráva k zákonu č. 276/2013 Sb. (Dostupná ze Systému BECK – stav k 29. 10. 2020). 
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potenciální oběti na základě analýzy trestné činnosti a vyhodnocení motivace a sebehodnocení. 

Tento program v současné době hraje významnou roli při zařazování odsouzených v rámci vnitřní 

diferenciace věznic.59 

 Během pobytu se odsouzený oddělen od ostatních podrobně seznamuje s obsahem zákona, 

řádem výkonu trestu, vnitřním řádem a s prostředím, ve kterém bude svůj trest vykonávat. Na 

základě komplexní zprávy se poté nabídne odsouzenému k výběru vhodný program zacházení 

sestavený z připravených složek.60 Jedinec na nástupním oddělení stráví minimálně 10 dní a až 

poté může být umístěn na speciální oddíly, jako jsou oddíly pro mentálně retardované, pachatele 

násilí, drogově závislé, mladistvé nebo prvovězněné.61 

 

3.1.3.  Program zacházení 

 

 Dle § 40 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody je odsouzený povinen 

podrobit se vnitřnímu řádu věznice, který kromě jiného vymezuje druh a obsah činnosti, které jsou 

pro jednotlivé skupiny odsouzených buď povinné nebo dobrovolné. Právě okruh konkrétních 

činností, kterých se musí odsouzený zúčastnit nebo které může vykonávat, je stanoven v programu 

zacházení. Ten pro odsouzeného představuje stěžejní prostředek kladného působení na jeho osobu. 

Cílem programu zacházení by mělo být pozitivní ovlivňování chování a jednání jedince, 

minimalizace negativních účinků uvěznění a finálně napomáhání k úspěšnému návratu do 

společnosti spolu se soběstačným vedením života v souladu se zákonem. Programy zacházení 

můžeme rozdělit do tří skupin podle zjištěné míry rizika odsouzeného na: 

 

a)  Minimální zacházení (pro kategorii odsouzených s nízkými riziky) 

b)  Standardní zacházení (pro kategorii odsouzených se středními až vysokými riziky) 

c)  Speciální zacházení (pro kategorii odsouzených s vysokými až velmi vysokými riziky) 

 

V programu minimálního zacházení, který je určen pro kategorii odsouzených s minimálními 

riziky se klade důraz především na aktivity pracovní a zájmové. Je pro něj typická menší míra 

odborné intervence. Odsouzenému se středními až vysokými riziky bude stanoven program 

standardního zacházení, ve kterém se též klade důraz na pracovní a zájmové aktivity, ale je 

 
59 KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR), str. 129-130. 
60 § 8 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. 
61 Rada plk. Mgr. Luboš Beránek, 1. zástupce ředitele Věznice Vinařice. Praha 25. 2. 2021. 
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charakterizován střední mírou odborné intervence s cílenými činnostmi. Poslední – program 

speciálního zacházení je určen odsouzeným s vysokými až velmi vysokými riziky. Zde je kladen 

důraz na speciální výchovné a vzdělávací aktivity. Je zde větší míra odborné intervence 

s činnostmi speciálně výchovnými.62  

 Přijetí programu musí odsouzený potvrdit svým podpisem. V případě, že tak neučiní                          

a odmítne přijetí do programu zacházení je zařazen do programu základního motivačního 

zacházení, kde se klade důraz na dodržování pořádku, bezpečnosti a pracovní aktivity odpovídající 

zdravotnímu stavu odsouzeného. Tento motivační program spočívá v individuální míře odborné 

intervence, jejímž cílem je motivace odsouzeného ke změně postojů a chování.63 

 Program zacházení, který je blíže upraven v § 41 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 

odnětí svobody představuje zásadní činitel, který má na odsouzeného vliv nejen při výkonu trestu, 

ale měl by ho připravit i na následný život mimo věznici. Stěžejním východiskem pro jeho tvorbu 

je kromě komplexní zprávy zejména délka trestu, podle které se tvoří časové rozložení aktivit, 

rozsah, aktualizace a interval hodnocení samotného programu. Velmi významné jsou také příčiny 

trestné činnosti.  

 Pokud se podrobně podíváme na předepsaný průběh programu stanovený v § 36 a dále 

vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 

svobody zjistíme, že je tento plán nápravy odsouzeného jedince vymyšlen velmi logicky. 

V programu zacházení je jasně formulován cíl, jehož má být realizací dosaženo. Tento cíl může 

mít širokou škálu podob, jako např. získání pracovní kvalifikace pro lepší šanci získání zaměstnání 

po propuštění na svobodu, dosažení určitého stupně vzdělání nebo třeba zvládání krizových 

životních situací. Tyto cíle se zvolí na základě intelektu a osobnosti odsouzeného. Na základě cíle 

se zvolí metody zacházení a odsouzený se může pustit do sebezdokonalování. Jeho snaha je dle 

předem stanovených podmínek vyhodnocována a aktualizována dle jeho výsledků. Právě 

hodnocení jeho úspěšností pak představuje jeden z podkladů pro přemístění odsouzeného v rámci 

skupin vnitřní diferenciace věznice. Tyto skupiny se na základě pozitivní motivace odsouzených 

liší zejména v rozsahu oprávnění a omezení.64 

 

 

 

 
62 KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR), str. 130. 
63 § 37 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. 
64 KALVODOVÁ, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), str. 133-136. 
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3.1.3.1. Standardizované programy 

 

 Mimo běžných programů zacházení probíhají v českých věznicích také programy 

standardizované. Tento typ programu se vyznačuje jednotnou úpravou při zpracování, předložení 

a jeho základem je splnění předem daných kritérií od jeho vytvoření až po jeho vyhodnocení, 

schválení a zavedení do praxe. Zároveň ho vedou speciálně vyškolení lektoři. V současné době 

probíhají ve věznicích především tyto programy: 

 

a)   Program 3Z (Zastav se, Zamysli se a Změň se) - účel programu spočívá v předcházení 

recidivě trestné činnosti odsouzených po jejich propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

Program je určen vězeňským recidivistům páchajícím převážně majetkovou trestnou 

činnost. 

 

b)   GREPP – intenzivní reedukační program pro pachatele odsouzené za trestné činy páchané 

na dětech. Jeho smysl spočívá především v práci s vinou pachatele. 

 

c)   PARDON – cílem program je odstranění rizikovosti pachatelů dopravních nehod po jejich 

návratu z výkonu trestu odnětí svobody a následně do silničního provozu. Poskytuje 

odsouzeným příležitost využít jejich negativní zkušenost ve prospěch další bezproblémové 

řidičské praxe.  

 

d)   21 JUNIOR – program zaměřený na mladistvé odsouzené s cílem minimalizace násilných 

projevů vůči spoluodsouzeným a zaměstnancům. Záměr programu spočívá v uvědomění si 

vlastní zodpovědnosti za své jednání a k vytvoření pozitivního náhledu na nevhodnost 

řešení konfliktních situací agresivním jednáním.  

 

 Mimo tyto programy můžeme také zmínit dlouhodobý navazující program GREPP 2, 

program pro doživotně odsouzené nebo program TP KEMP, zaměřený na pachatele násilné trestné 

činnosti. 65 

 

 

 
65 Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2025, str. 127; BIEDERMANOVÁ, E. Je možné resocializovat 

osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, jsou standardizované programy zacházení účinné. Trestněprávní 

revue. Praha: C. H. Beck, 2013, 12(7-8), str. 180-182. 
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3.1.3.2. Programy zacházení v praxi 

 

 Jak je to ale s účinností programů zacházení v praxi? To můžeme vyčíst z několika zdrojů. 

V rámci standardizovaného programu 3Z prováděla v roce 2011 výzkum Mgr. Eva Biedermanová. 

Ta na vzorku 148 odsouzených došla k závěru, že na základě zjištěných skutečností nelze potvrdit 

výchozí předpoklad, že absolvování resocializačního programu 3Z bude mít za následek menší 

recidivu po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.66  

 Další údaje, podle kterých se můžeme orientovat a zhodnotit celkový vliv programů 

zacházení v českých věznicích mohou být statistické údaje Vězeňské služby. Pokud se podíváme 

na členění odsouzených dle počtu již vykonaných trestů ke konci roku 2019, můžeme vidět, že  

63 % tvoří vězni, kteří již ve výkonu trestu alespoň jednou byli.67 Z těchto údajů lze vyčíst, že se 

vliv vězeňského prostředí, a tudíž také programů zacházení s vězni částečně míjí účinkem. 

 Proč tomu tak ale je? Pokud se na to podíváme z pohledu programů zacházení, řekl bych, že 

jeden z hlavních problémů můžeme najít v rozdílné motivaci odsouzených. Je jasné, že u mnoha 

z nich může motivace pramenit ne z touhy polepšit se a připravit se na poctivý život po propuštění, 

ale spíše z vidiny polepšení si v rámci vnitřní a vnější diferenciace věznic. Právě k programu 

zacházení se mimo jiné přihlíží, pokud bude odsouzený žádat o přeřazení jak do jiného typu 

věznice, tak do jiného oddělení, případně prostupných skupin vnitřní diferenciace v rámci 

jednotlivých oddělení.  

 Co se týče standardizovaných programů, je zde problém zejména v malé kapacitě 

jednotlivých skupin, které se programu mohou účastnit a zároveň stále malého počtu věznic, které 

se do programů zapojují. Zavedené standardizované programy jsou totiž realizované pouze ve 

vybraných věznicích a věznice zároveň nemají dostatek míst na specializovaných odděleních. Pro 

splnění účelu programu je žádané, aby se konal v malých skupinách, a program se tudíž dostane 

k opravdu malému počtu vězňů. Některé z programů jsou zároveň poměrně krátkodobé, a tak se 

vězeň může po 6 týdnech pozitivního vlivu dostat zpět do kriminogenního prostředí své kmenové 

věznice, kde není v odborném působení pokračováno. Problém nedostatku kontinuálního působení 

po skončení programu se ukazuje často i po propuštění vězně na svobodu, kdy chybí systému 

koncepční přesah např. v dostatečném počtu reintegračních programů ve spolupráci s Probační                   

a mediační službou. To může být třeba při práci s uživateli drog velký problém. 

 
66 BIEDERMANOVÁ, Eva a Michal PETRAS. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů 

zacházení. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci), str. 66. 
67 Statistická ročenka Vězeňské služby ČR. 2019. str. 117. 
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 Abychom dostatečně pochopili, v čem spočívá problém resocializace odsouzených a možná 

neefektivnost programu zacházení ve věznicích, musíme si rozebrat jednotlivé části, na které se 

tento program člení. Ty máme uvedené v § 36 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 

345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí́ svobody takto: 

 

a)  Pracovní aktivity 

b)  Vzdělávací aktivity 

c)  Speciální výchovné aktivity 

d)  Zájmové aktivity 

e)  Oblast utváření vnitřních vztahů  

 

 Každou z těchto částí v následujících podkapitolách rozeberu a pokusím se rozebrat, zda 

v praxi fungují v souladu se svým účelem. 

 

3.1.3.3. Pracovní aktivity 

 

O práci se často mluví jako o nejsilnějším lidském pojítku s realitou a dalo by se říct, že ve 

vězeňském prostředí tento fakt platí dvojnásobně. Smysluplná, řízená a organizovaná práce je zde 

považována za základní a nezastupitelný pozitivní faktor. Pracovní aktivity rozvíjí v odsouzených 

pracovní návyky, a to nejen obecně ke vztahu k samotné práci, ale také k práci, jako k prostředku 

uspokojování dalších potřeb a zájmů člověka. Právě tento návyk totiž u odsouzených jedinců 

nebývá vůbec samozřejmý.68 Proto je odsouzený ve výkonu trestu odnětí svobody povinen 

pracovat, pokud mu je přidělena práce a není uznán dočasně práce neschopným nebo není po dobu 

výkonu trestu uznán zdravotně nezpůsobilým k výkonu práce.69 

 Doklad, že je práce pro odsouzené osoby opravdu zásadní, můžeme najít také 

v Evropských vězeňských pravidlech. Zde je práce v čl. 26 Doporučení podrobně upravena. Je tu 

mimo jiné také popsáno, že práce má sloužit k udržování, případně zvyšování schopnosti vězňů, 

aby si byli schopni po propuštění vydělávat na obvyklé živobytí. Tedy, že má mít práce takovou 

podobu, aby vězně vychovávala a napomáhala ke zvyšování možnosti resocializace odsouzeného 

po propuštění. Dalším velmi důležitým faktorem zaměstnávání odsouzených je ekonomická 

 
68 HÁLA, Jaroslav. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních 

studií, 2005, str. 124. 
69 § 28 odst. 1 + § 29 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
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stránka věci. Odsouzení totiž ze své pracovní odměny hradí formou srážek výživné pro děti, 

úhradu nákladů spojených s výkonem trestu a škody, které vznikly trestnou činností. 

Pokud hovoříme o pracovních aktivitách, které spadají do programu zacházení, mluvíme 

nejen o zaměstnání jako takovém, ale také o běžné práci, která je potřebná pro zajištění 

každodenního provozu věznice, případně také o pracovní terapii, která je vedená zaměstnanci 

Vězeňské služby k potřebnému odbornému vzdělání. Důležité je zmínit, že se běžná, nejčastěji 

úklidová práce a pracovní terapie nezapočítává do pracovní doby, a tudíž ji jsou odsouzení povinni 

provádět bez nároku na pracovní odměnu.70 

Odsouzení jsou zařazováni do zaměstnání buď v rámci svého provozu, vlastní výroby nebo 

podnikatelské činnosti., anebo smluvně u jiných subjektů.71 Přiřazení práce odsouzenému je 

zásadní a její absence může vést k demoralizaci, degradaci a demotivaci odsouzeného. To je 

důvod, proč věznice usilují o zajištění pracovních příležitostí pro odsouzené v co nejvyšší míře.  

 V rámci svého provozu se jedná o tzv. režijní práce, jako je úklid či práce ve stravování 

nebo prádelnách. 

Práce v rámci vlastní výroby spočívá převážně v opravách nebo výrobě textilních výrobků 

pro odsouzené ale i příslušníky Vězeňské služby.  

Vlastní podnikatelskou činnost poté Vězeňská služba uskutečňuje prostřednictvím 

středisek hospodářské činnosti. Tyto provozovny jsou zřízené u jednotlivých věznic a nejčastěji se 

soustřeďují na práce polygrafické, kovovýrobní nebo na výrobu nábytku. Při nabízení výrobků                 

a služeb má v tomto případě středisko hospodářské činnosti postavení běžného podnikatelského 

subjektu. Zisk, který z této činnosti získá je využíván jako mimorozpočtový zdroj na rozvoj 

provozovny či věznice. Takto byl např. vybaven justiční areál na Mičánkách v roce 2006 

nábytkem.72  

Poslední možností je zaměstnání odsouzeného na základě smlouvy mezi věznicí                                    

a podnikatelským subjektem. Tato práce může probíhat jak na pracovištích uvnitř věznice, tak                       

i mimo ni a odsouzený disponuje zákonnou možností takovou práci odmítnout v případě, že se 

jedná o nestátní subjekt. Zprostředkovatelem tohoto zaměstnání bývají nejčastěji menší a střední 

podnikatelé, kteří nabízejí zejména manuální nenáročné práce, jako je balení propagačních 

materiálů či kompletace výrobků.73 Zařazení vězně probíhá na základě rozhodnutí ředitele věznice, 

 
70 § 32 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
71 § 30 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
72 BLANDA, R. VS ČR chystá ofenzívu v zaměstnávání vězňů. České vězeňství: Čtvrtletník pro vězeňství                            

a kriminální prevenci [online]. Praha: Vězeňská služba České republiky, 2015, (4), str. 8. [Cit. dne 29. 10. 

2020]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/03/CV_4_2015.pdf. 
73 SOLNAŘ, Vladimír. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, str. 78-79. 

https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2017/03/CV_4_2015.pdf
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a to zpravidla podle doporučení odborných zaměstnanců a s přihlédnutím ke znalostem 

odsouzeného.74 To napomáhá k co nejefektivnějšímu využití jedince jako platného zaměstnance, 

kterého si poté firma často ráda ponechá i po výkonu trestu. 

Zaměstnanost ve věznících ale představuje jednu z nejproblémovějších oblastí současného 

vězeňství. To se totiž stále vypořádává s nedostatkem pracovních míst pro odsouzené. Statistika 

udává, že se zaměstnanost v českých věznicích v roce 2019 pohybovala kolem 60 %.75 Tato 

hodnota může sama o sobě působit jako poměrně přijatelná. Podstatné je ale v tomto případě 

zmínit, že do celkové zaměstnanosti se započítává také práce bez nároku na pracovní odměnu jako 

třeba vzdělávací nebo terapeutické programy. Pokud odečteme odsouzené, kteří se účastní těchto 

typů aktivit, dostaneme se na číslo podstatně nižší, a to na necelých 40 %. Dle slov generálního 

ředitele Vězeňské služby se ale i přesto jedná o nejlepší výsledek v historii.76 Ani tyto čísla nejsou 

absolutně vypovídající, jelikož pro zařazení do statistik zaměstnanosti stačí pracovat dva dny 

v týdnu. Dle zkušeností informantů se také zaměstnanost tvoří uměle častým přetlakem počtu 

odsouzených na jednotlivé práce.77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 § 41 odst. 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
75 Statistická ročenka Vězeňské služby ČR, 2019, str. 58. 
76 Práce s vězni se daří. Do zaměstnání jich chodí nejvíc v historii. EuroZprávy.cz/ČTK [online] 2020. [cit. dne                  

20. 10. 2020]. Dostupné z https://eurozpravy.cz/domaci/verejna-sprava/prace-s-vezni-se-dari-do-zamestnani-

jich-chodi-nejvic-v-historii.1db375c2/. 
77 Informant František, Praha, 17. 12. 2020. 

https://eurozpravy.cz/domaci/verejna-sprava/prace-s-vezni-se-dari-do-zamestnani-jich-chodi-nejvic-v-historii.1db375c2/
https://eurozpravy.cz/domaci/verejna-sprava/prace-s-vezni-se-dari-do-zamestnani-jich-chodi-nejvic-v-historii.1db375c2/
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Tabulka č. 2 - Vývoj průměrné měsíční zaměstnanosti všemi formami v porovnání se 

zaměstnatelnými odsouzenými v roce 201978  

 

 

 

Než rozeberu jednotlivé problémy zaměstnanosti vězňů a jejich řešení, měli bychom si 

uvést, v čem spočívá samotná motivace vězňů účastnit se pracovních aktivit. Ta se totiž odvíjí od 

mnoha faktorů. Tím základním a nejdůležitějším jsou nejspíše peníze. Ty představují pro 

odsouzeného nejen prostředky, za které si může nakoupit tolik potřebné cigarety nebo kávu, ale 

také nástroj na podporu rodiny, která může být často bez „živitele“, jenž si odpykává svůj trest, ve 

velkých problémech. Zbylá, našetřená část poté slouží jako obnos, který dostane odsouzený 

vyplacený v den propuštění z výkonu trestu (tzv. úložné). Tato částka bývá naprosto zásadní pro 

jeho první dny na svobodě a velkou měrou ovlivňuje první kroky odsouzeného po propuštění. 

Dalším důležitým stimulem pro práci je jednoduše existence aktivity, která vede k ukrácení 

dlouhého času stráveného ve věznici. Je jasné, že osobě, která se pravidelně účastní pracovních 

 
78 Statistická ročenka Vězeňské služby ČR, 2019, str. 58. 
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úkonů bude výkon trestu ubíhat výrazně rychleji. Při práci také dostává jedinec možnost rozptýlení 

se prostředím mimo svou často přeplněnou celu a získá příležitost navázat nové sociální kontakty. 

Další motivaci by dále mohla představovat i vidina úspěchu v přiděleném zaměstnání a případně 

následný pocit seberealizace. Všechny tyto aspekty spolu s faktorem, že je práce pro vězně 

povinná, tvoří dohromady dobrý důvod, proč by měla být zaměstnanost ve věznicích co nejvyšší. 

Jak je tedy možné, že tomu tak není? 

 

3.1.3.3.1. Problémy zaměstnanosti a jejich řešení 

 

Možnost pracovat při výkonu trestu odnětí svobody představuje jeden z nejdůležitějších 

aspektů úspěšné reintegrace odsouzeného do společnosti. V praxi se ale zaměstnávání osob ve 

výkonu trestu odnětí svobody potýká s velkými problémy. I když se dle statistik procentuální 

zaměstnanost odsouzených lehce zvyšuje, práce stále představuje pro vězně často určitý 

nadstandard, kterého není vždy jednoduché dosáhnout. Jádro tohoto problému spočívá především 

ve dvou skutečnostech – přeplněnost věznic a nedostatek pracovních míst pro odsouzené.  

 Hledisko přeplněnosti ubytovacích kapacit v jednotlivých věznicích je potíž, z které 

vychází velká část jednotlivých problémů našeho vězeňského systému. S ním úzce souvisí 

nedostatek pracovních míst pro odsouzené. Je jasné, že věznice nemají možnost nabídnout všem 

práceschopným jedincům zaměstnání na pracovištích uvnitř věznice. Výrobní či skladovací 

prostory určené pro práci odsouzených jsou navíc často ve velmi špatném technickém stavu. Bývá 

zde zastaralá zabezpečovací technika a prostory jsou celkově technologicky zaostalé. Tomu 

nepomáhá ani špatná finanční situace vězeňského systému a s ním spojené překážky modernizace 

vězeňských prostor. Je nutné investovat do nových výrobních hal a modernizovat ty stávající. 

Nedostatek či špatný stav pracovních prostor uvnitř věznice je z části řešen možností práce na 

nestřežených pracovištích mimo budovu vězení, případně na pracovištích s volným pohybem 

mimo vězení. I zde se ale současná praxe vybírání odsouzených na pracoviště potýká s problémy. 

Ty představuje nejen obava vězeňského personálu z následné sankce při útěku vězně z pracoviště 

či ze vzniku mimořádné události, ale i velký počet vězňů, kteří nemohou pracovat mimo objekt 

věznice z důvodu povahy své trestné činnosti.  

 Další problém představuje nedostatečná provázanost vzdělání vězňů spolu s jejich 

zaměstnáním. Odsouzení mají často pouze základní vzdělání a zároveň velmi nízkou odbornou 

pracovní kvalifikaci. V praxi pak tito jedinci naráží na rozhodování, zda si zvýší svou kvalifikaci 

studiem a zlepší si tak svou pozici na trhu práce po propuštění z věznice, či zda dají přednost 

pracovnímu zařazení na základě již dosáhnuté kvalifikace. Toto rozhodování je často ovlivněné 
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potřebou financí jak pro život ve věznici, tak pro podporu rodiny vně. Velká část vězňů se totiž 

nemůže spoléhat na finanční podporu zvenčí, jak je při studiu nutné. Je tudíž nezbytné provázat 

pracovní aktivity se zvyšováním kvalifikace odsouzených. Toto vzdělávání je potřeba uzpůsobit 

aktuálním požadavkům na trhu práce a zároveň v souladu s výrobní činností spolupracujících 

subjektů.  

 Potíže při zařazování osob ve výkonu trestu odnětí svobody představuje také nedostatečné 

množství personálu, který dohlíží na pracovní činností odsouzených. V současné době není možné 

vyčlenit dostatek samostatných civilních zaměstnanců a příslušníků, kteří by byli schopni zajistit 

odpovídající dohled nad pracovními činnostmi odsouzených. Nedostatek pracovníků je také 

jedním z problémů, s kterým se vězeňský systém potýká dlouhodobě. (viz podkapitola 3.3.2.) Je 

nutné rozšířit počet osob, které jsou schopné dohlížet na práci odsouzených. Tím se také eliminuje 

možnost vzniku mimořádných událostí na pracovišti, a tudíž se tak zmírní obavy personálu 

z přidělování vězňů na pracoviště nacházející se mimo objekty věznic.   

 Jedním z dobrých řešení výše zmíněných problémů je stavba výrobních hal ve spolupráci 

s podnikatelskými subjekty přímo v areálu věznice. Jedna z těchto hal se ve spolupráci se 

společností MEA právě staví v plzeňské věznici. Jedná se o průlomový projekt, jehož základem je 

spolupráce soukromého subjektu a státu v České republice, kdy se na státním pozemku staví 

firemní objekt. Díky tomu vznikne výrobní hala, která pojme až 300 odsouzených a tím se uvolní 

pracovní prostory ve věznici k dalšímu zaměstnávání odsouzených. Velmi důležitý je v tomto 

případě také fakt, že společnost MEA tuto halu staví na své náklady.79 Dalším projektem, který 

může výrazně pomoci v současném nedostatečném počtu pracovních míst pro odsouzené, může 

být také spolupráce České pošty a Vězeňské služby ČR. Ti stvrdili své partnerství v roce 2019                   

a vězni tak pomáhají České poště třídit balíky. Toto partnerství považuji za velmi vydařené, jelikož 

může pomoci řešit hned několik problémů, a to nejen v rámci tématiky resocializace odsouzených, 

ale také restrukturalizace poštovních služeb.80 

 Právě spolupráce s podnikatelskými subjekty je základním kamenem pro řešení současné 

situace. Je nutné informovat firmy o této možnosti, proaktivně je vyhledávat, ale také je 

podporovat z finančního hlediska např. dotacemi. Pro soukromé subjekty je spolupráce často 

podnikatelsky výhodná, ať už z důvodu levnější pracovní síly či pro nový nábor zaměstnanců 

v oborech o které není takový zájem. Je ale jasné, že se mohou tyto spolupráce setkávat s obavami 

 
79Slavnostní poklepání základního kamene - výrobní hala pro zaměstnávání odsouzených osob. Vězeňská služba 

ČR, 2020. [cit. 28. 10. 2020] Dostupné z https://www.vscr.cz/veznice-plzen/novinky/slavnostni-poklepani-

zakladniho-kamene-vyrobni-hala-pro-zamestnavani-odsouzenych-osob/. 
80 Česká pošta navázala spolupráci s Vězeňskou službou ČR. Česká pošta. 2019 [cit. 28. 10. 2020]                             

Dostupné z https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-navazala-spolupraci-s-vezenskou-sluzbou-cr. 

https://www.vscr.cz/veznice-plzen/novinky/slavnostni-poklepani-zakladniho-kamene-vyrobni-hala-pro-zamestnavani-odsouzenych-osob/
https://www.vscr.cz/veznice-plzen/novinky/slavnostni-poklepani-zakladniho-kamene-vyrobni-hala-pro-zamestnavani-odsouzenych-osob/
https://www.ceskaposta.cz/-/ceska-posta-navazala-spolupraci-s-vezenskou-sluzbou-cr
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ze strany podnikatelských subjektů. Tyto obavy je nutné vyvrátit a motivovat subjekty, aby měly 

o spolupráci zájem. Pak je totiž možné také usilovat o zajištění finanční spoluúčasti těchto 

externích zaměstnavatelů, a tím zároveň řešit nedostatek finančních prostředků, ať už na stavbu 

nových objektů, či na nábor dalších zaměstnanců Vězeňské služby.  

 Případným řešením je také zadávání veřejných zakázek ve vztahu k zaměstnávání 

odsouzených osob. Usnesení podporující společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek 

bylo schváleno v roce 2017 a jednalo se o jeden z úkolu vyplývajících z Koncepce vězeňství do 

roku 2025. Takový způsob zadávání veřejných zakázek je již v Evropě běžnou praxí a je potřeba 

tento trend uplatňovat také u nás.81 

 S těmito cestami ke zlepšení situace se také pojí zvyšování motivace samotných vězňů, aby 

jejich pracovní nasazení bylo náležitě odměněno. Právě odměňování vězňů slouží jako hlavní 

stimul pro to, aby odsouzený svou práci vykonával řádně a viděl v ní smysl. Odměny pro vězně 

byly dlouho v žalostném stavu, kdy vězňům po jednotlivých srážkách, vycházejících z vyhlášky 

Ministerstva spravedlnosti82, již nezbývalo téměř nic. To dobře řeší nové nařízení vlády z roku 

201983, které je pevně navázáno na výši minimální mzdy, a to na hodnotě 50 % této částky. Nově 

si tak mohou osoby ve výkonu trestu odnětí svobody vydělat až 120 % minimální mzdy dle svého 

vzdělání. Tento krok měl přijít již dávno a považuji ho za velmi důležitý a správný.   

Problém nedostatku pracovních míst je zásadní a jeho řešení by měl být přikládán velký 

význam jak z pohledu státu, tak Vězeňské služby. V žádném případě by ale této věci nemělo být 

zneužíváno. Vězeňská služba nesmí zneužívat své pravomoci přiřazovat odsouzené do pracovních 

aktivit a tvořit z práce privilegium, které je za odměnu nebo v horším za chování, které se 

pracovníkům hodí. Některé výpovědi vězňů hovoří o strachu vězně z nepřiřazení či odejmutí práce 

na základě jakéhokoliv protestu jak v rámci běžné aktivity, tak při aktivitách pracovních. Hovoří 

se také o nedodržování předpisů v podobě nedostatečně zdůvodněného vyhazovu z pracovní 

pozice a nepřiřazení jiné práce. Nedostatečná zaměstnanost má navíc obrovský vliv na život ve 

věznici. Na toto téma jsem také hovořil s informantem Františkem: „Podstatná většina 

odsouzených pracovat chce. Nedostatek práce je ve věznicích strašně vidět, zejména na nedostatku 

financí samotných vězňů. Ti pak prohrávají v kartách své snídaně, obědy i večeře a nezbývá jim 

 
81 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek ve vztahu k zaměstnávání odsouzených osob a osob se 

záznamem v rejstříku trestů. Ministerstvo spravedlnosti. 2017. [Cit. dne 28. 10. 2020] Dostupné                                      

z https://www.justice.cz/web/msp/zamestnavani-veznenych-osob?clanek=spolecensky-odpovedne-zadavani-

verejnych-zakazek-ve-vztahu-k-zamestnavani-odsouzenych-osob-a-osob-se-zaznam-v-rejstriku-trestu. 
82 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. 
83 Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu 

trestu odnětí svobody. 

https://www.justice.cz/web/msp/zamestnavani-veznenych-osob?clanek=spolecensky-odpovedne-zadavani-verejnych-zakazek-ve-vztahu-k-zamestnavani-odsouzenych-osob-a-osob-se-zaznam-v-rejstriku-trestu
https://www.justice.cz/web/msp/zamestnavani-veznenych-osob?clanek=spolecensky-odpovedne-zadavani-verejnych-zakazek-ve-vztahu-k-zamestnavani-odsouzenych-osob-a-osob-se-zaznam-v-rejstriku-trestu
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nic jiného než sloužit ostatním. Ti, kteří venku nikoho nemají pracovat prostě musí. Aby mohli ve 

věznicích žít, aby si mohli koupit mýdlo nebo žiletky. Bez peněz se to ve věznicích dá zvládnout jen 

opravdu těžko.“84 Podobný názor sdíleli i mnou dotazovaní odborníci.85 

 Je jasné, že nedostatek pracovních aktivit osob ve výkonu trestu odnětí svobody nemá 

jednoduché a krátkodobé řešení. Jedná se o komplexní problém, který je potřeba řešit z mnoha 

úhlů. Jde ale o naprosto zásadní otázku, která by neměla být opomíjena. Bez jejího řešení totiž 

povede cesta k úspěšné reintegraci odsouzených velmi obtížně.  

 

3.1.3.4. Vzdělávací aktivity  

 

 Právo na vzdělání je v České republice ústavně zaručeno a zakotveno v čl. 33 Listiny 

základních práv a svobod a tvoří také druhý pilíř programu zacházení s odsouzenými. Najdeme ho 

mimo jiné i v Evropských vězeňských pravidlech, které vzdělání staví na roveň zaměstnání. 

Vzdělávání chápeme jako jeden z prostředků naplnění hlavních zásad trestu odnětí svobody86                       

a spolu s dalšími faktory se jedná o základní metodu resocializace. Prostřednictvím vzdělání 

dostává odsouzený možnost nabýt nové znalosti a dovednosti, které mu pak umožní lepší uplatnění 

na trhu práce po propuštění z věznice. Věznice jsou proto povinné vytvářet takové podmínky, aby 

mohli odsouzení zvyšovat svou pracovní kvalifikaci a obecnou informovanost.87 

 Odsouzeným se obvykle umožní základní formy vzdělání tehdy, jsou-li u nich pro takové 

vzdělání předpoklady.88 Podrobně jsou pak vzdělávací aktivity programu zacházení rozděleny                  

na: 89 

 

a) vzdělávání organizované či realizované středním odborným učilištěm, učilištěm                                

a odborným učilištěm, 

b) vzdělávání vedené či kontrolované zaměstnancem oddělení výkonu trestu (oddělení 

výkonu vazby a trestu), 

c) vzdělávání v korespondenčních kursech a síti základních, středních, vyšších odborných 

nebo vysokých škol České republiky. 

 
84 Informant František, Praha, 17. 12. 2020. 
85 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha. 17. 12. 2020; Rada plk. Mgr. Luboš Beránek.                               

1. zástupce ředitele Věznice Vinařice. Praha. 25. 2. 2021; RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil, vězeňský 

kaplan ve věznici Vinařice a vazební věznici Praha - Pankrác. Praha, 15. 12. 2020. 
86 § 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
87 § 29 odst. 2 c) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
88 § 34 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
89 § 36 ost. 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 

svobody. 
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Pokud se na vzdělávání odsouzených podíváme z hlediska formálnosti, můžeme ho rozdělit na 

formální a neformální.  

Formální vzdělávání je zajišťováno samotnou Vězeňskou službou, případně 

spolupracujícími subjekty. Jeho výsledkem je pak základní, středoškolské, vyšší odborné nebo                     

i vysokoškolské vzdělání. Odsouzený tedy po jeho absolvování obdrží doklad, který je uplatnitelný 

na trhu práce. Na tomto dokladu není patrno, že ho osoba získala ve vězení.  

Neformální vzdělávání probíhá v rámci programu zacházení a jedná se o rozličné kurzy; 

jak všeobecné vzdělávací, tak odborné či rekvalifikační. Stejně jako u formálního vzdělávání může 

být tento kurz zakončen dokladem o jeho absolvování.90 

 

Tabulka č. 4: Členění odsouzených dle nejvyššího dosaženého vzdělání k 31. 12. 201991  

 

 

  

 Jak plyne z tabulky výše, kurzy sloužící k doplnění znalostí základních škol ve vězeňské 

praxi již postupně ztrácejí význam, jelikož dokončené základní vzdělání chybí jen opravdu malé 

části vězňů (1,86 %). Vězeňská služba ČR zároveň nedisponuje akreditací Ministerstva školství, 

 
90 Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2025, str. 24. 
91 Statistická ročenka Vězeňské služby ČR. 2019, str. 116. 
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mládeže a tělovýchovy ČR pro výuku v rozsahu základní školy, tudíž své povinnosti musí plnit ve 

spolupráci s externími subjekty – kmenovými školami.  

Pokud jde ale o mladistvé, ti absolvovat povinnou školní docházku musí. Věznice proto 

spolupracují se školami nebo samosprávou ve školství. Věznice pro mladistvé a nízký a střední 

stupeň zabezpečení věznic s ostrahou mohou povolit na základě rozhodnutí ředitele věznice, aby 

odsouzený navštěvoval školu osobně, tedy pro tyto účely věznici opustil.92 V opačném případě 

probíhá výuka v prostorách věznice za přítomnosti externího učitele. To se ale v praxi často 

setkává s problémy, jelikož zákon nespecifikuje, která kmenová škola má vzdělávání zajistit                        

a spolupráce se s jednotlivými školami navazuje obtížně. Doplnění základního vzdělávání tak 

Vězeňská služba umožňuje také v rámci individuálních kurzů.93 

 Jak vidíme, nejčetnější skupinu ve věznicích tvoří vězni pouze s dokončeným základním 

vzděláním (45,77 %). Pro tuto skupinu je již aktuálně velmi obtížné najít uplatnění na trhu práce 

a v budoucnu to nebude jiné. Z údajů České statistického úřadu můžeme vyčíst, že nejvyšší 

dosažené vzdělání obyvatelstva stále roste94 a na tento trend musí reagovat i vzdělávání 

odsouzených. Z toho důvodu je podporováno sekundární vzdělávání, alespoň v podobě vyučení se 

v určitém oboru.  

 Sekundární vzdělávání je zajišťováno jednak Středním odborným učilištěm Vězeňské 

služby České republiky, které působí jako organizační složka Vězeňské služby, tak soukromými    

a externími subjekty, především v rámci zvýšení odborné kvalifikace. Střední odborné učiliště 

Vězeňské služby ČR v současné době disponuje 9 školskými vzdělávacími středisky, která jsou 

umístěna v jednotlivých věznicích. Výuka probíhá přímo v nich a jedná se převážně o dvouleté                

a tříleté obory. Vězni mají na výběr převážně z oblasti montážní či strojírenské práce, ale mohou 

se vzdělávat také v šití prádla nebo v práci ve stravování. Střední odborné učiliště mimo to 

umožňuje účast ve kvalifikačních kurzech s délkou trvání 2–38 týdnů s různým zaměřením, jako 

jsou cizí jazyky či práce s počítačem.95   

 Terciální vzdělávání probíhá v síti vyšších odborných a vysokých škol. Tento typ vzdělání 

je realizován formou korespondenčních kurzů. V minulosti se mohly osoby ve výkonu trestu 

 
92 BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice. Praha: Leges, 2020 

Teoretik, str. 172. 
93 Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2025, str. 25. 
94 Český statistický úřad, Vývoj úrovně vzdělanosti obyvatelstva ČR v letech 1950 až 2011. [Citováno 29. 10. 

2020]. Dostupné z https://www.czso.cz/documents/10180/20536250/17023214a02.pdf/2ec7952d-2a45-498a-

9670-2819aba792a8?version=1.1. 
95 Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2025, str. 26. 

https://www.czso.cz/documents/10180/20536250/17023214a02.pdf/2ec7952d-2a45-498a-9670-2819aba792a8?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/20536250/17023214a02.pdf/2ec7952d-2a45-498a-9670-2819aba792a8?version=1.1
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odnětí svobody zúčastnit distanční výuky oborů managementu či bankovnictví na Ekonomicko-

správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně v rámci projektu EPPLA.96  

Mezi velmi významné vzdělávací aktivity se pak řadí možnost studia na Katolické 

teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ta uzavřela smlouvu s Vazební věznicí Ruzyně, a tak se 

mohou již od roku 2009 hlásit zdejší odsouzení, kteří splnili dané podmínky, ke kombinovanému 

studiu. Tento typ vzdělávání je ale považován za jakýsi „nadstandard“ a probíhá v režimu 

celoživotního vzdělávání, tedy placeně. Do roku 2017 tímto projektem prošlo celkem 51 

odsouzených.97 I přes fakt, že jde o možnost využívanou reálně nízkým počtem odsouzených, 

považuji tuto příležitost za velmi dobrou a významnou. 

 Jak jsem zmiňoval výše, v souladu s Evropskými vězeňskými pravidly jsou odsouzení 

zařazení do denního studia posuzováni jako odsouzení zařazení do zaměstnání. Tím jim odpadá 

povinnost hradit náklady výkonu trestu po dobu, po kterou vykonávají vzdělávací program, který 

probíhá nejméně 21 výukových hodin týdně. V případě propuštění z výkonu trestu před 

dokončením studia je jim také poskytnuta možnost studium dokončit.  

 

3.1.3.4.1. Problémy vzdělávacích aktivit a jejich řešení 

 

Vzdělání odsouzených spolu s pracovními aktivitami patří k zásadním prvkům úspěšného 

navrácení zpět do společnosti. I v tomto případě se ale můžeme setkat s jistými nedostatky. Hlavní 

problém vzdělávacích aktivit v rámci programu zacházení spatřuji v nedostatečném propojení 

profesního vzdělání s následným uplatněním na trhu práce po propuštění. Právě možnosti 

rekvalifikace jsou velmi důležitou součástí úspěšného procesu resocializace. Tyto rekvalifikační 

kurzy jsou stále vězňům nabízeny spíše podle toho, co má konkrétní věznice v nabídce než podle 

aktuální situace na trhu práce. Je potřeba aktivně a flexibilně reagovat na aktuální situaci a dle toho 

také vězně vzdělávat. V tomto případě je velmi dobrým krokem podepsání memoranda s Úřadem 

práce z roku 2018. To umožňuje intenzivnější přenos informací mezi Vězeňskou službou                               

a Úřadem práce ohledně profesních potřeb. V praxi by tak měli být vězni cíleně připravování 

přímo pro žádanou profesi.98 V tomto případě je ale také důležité zmínit, že nestačí pružně 

 
96 Engaging of Prisoners in Life-Long Learning Activities - Zapojení vězňů do programu celoživotního vzdělávání. 
97  VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM TEOLOGICKÉ NAUKY NA KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTĚ 

UNIVERZITY KARLOVY. Vězeňská služba ČR 2017. [cit. 30. 10. 2020]. Dostupné z 

https://www.vscr.cz/veznice-plzen/novinky/slavnostni-poklepani-zakladniho-kamene-vyrobni-hala-pro-

zamestnavani-odsouzenych-osob/. 
98  Memorandum: S vhodnou rekvalifikací odsouzených bude pomáhat Úřad práce. Česká justice/ČTK 2018.                

[cit. 12. 11. 2020]. Dostupné z https://www.ceska-justice.cz/2018/02/memorandum-vhodnou-rekvalifikaci-

odsouzenych-bude-pomahat-urad-prace/. 

https://www.vscr.cz/veznice-plzen/novinky/slavnostni-poklepani-zakladniho-kamene-vyrobni-hala-pro-zamestnavani-odsouzenych-osob/
https://www.vscr.cz/veznice-plzen/novinky/slavnostni-poklepani-zakladniho-kamene-vyrobni-hala-pro-zamestnavani-odsouzenych-osob/
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reagovat na situaci pouze dle obecné situace na trhu práce. Profesní vzdělávání při výkonu trestu 

je nutné přizpůsobit také situaci v předpokládaném místu výkonu práce po propuštění, tedy 

nejčastěji předchozímu bydlišti odsouzeného. Je totiž logické, že situace na trhu práce je v každém 

regionu rozdílná. To půjde ale velice těžko, pokud jsou často odsouzeným jedincům přidělovány 

věznice stovky kilometrů daleko od jejich bydliště a blízkých, jak jsem rozebral výše. 

 Především u mladistvých vězňů jsou vzdělávací aktivity naprosto klíčové. Přesto se 

objevují případy, kdy dávají pracovníci Školských vzdělávacích středisek přednost dospělým 

odsouzeným před mladistvými, jelikož jsou dospělí jedinci méně problémoví. Tento postup je 

naprosto nepřijatelný. Pracovníkům zprostředkovávajícím vzdělání je nutné vysvětlit důležitost 

těchto aktivit a důsledně dohlížet na jejich dodržování. Na vzdělávání mladistvých je potřeba klást 

zvýšený důraz.   

Dalším nedostatkem se ukazují prázdniny, kdy neběží výuka nejen na učebních oborech, 

ale ani v kurzech. V praxi se tak setkáváme s problémem, kdy odsouzený nastoupí do věznice 

v únoru a musí čekat na zařazení do učebního oboru na září. To je zejména u kratších trestů                         

a znovu zejména u mladistvých velmi limitující faktor. Tentýž nevyhovující postup se pak opakuje 

při přemisťování vězňů mezi věznicemi. Je potřeba zvýšit flexibilitu zařazování odsouzených do 

výukových programů. To lze dosáhnout např. zvýšeným počtem pedagogického personálu nebo 

širšího využití e-learningu.99 Měli bychom odsouzeným umožnit studovat bez překážek a 

v ideálním případě je motivovat, aby studiem trávili také svůj volný čas. Vždyť vzdělání je 

základem života, a tudíž i úspěšného návratu do něj.  

 

3.1.3.5. Speciální výchovné aktivity 

 

 Další složku programů zacházení tvoří tzv. speciální výchovné aktivity. Těmi se rozumí 

individuální a skupinová sociální, speciální pedagogická, terapeutická a psychologická působení, 

která vedou kompetentní zaměstnanci (psychologové, pedagogové, terapeuti). Obecně jsou 

zaměřená především na: 100 

 

a) oblast příčin a důsledků páchání trestné činnosti, 

b) rizika a kriminogenní potřeby, 

c) osobnost odsouzeného, nebo 

 
99 MOTEJL, O. Vězeňství. 1. vydání. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010, str. 95–96. 
100 § 36 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 

svobody. 
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d) změnu postojů, myšlení a chování odsouzeného. 

 

Tento druh výchovných aktivit je určen zejména odsouzeným s určitou poruchou osobnosti či 

psychickými problémy, které vyžadují speciální zacházení. To může spočívat např. v sociálně 

právním poradenství či v tréninku zvládání vlastní agresivity. Cílem těchto činností je omezování 

a snižování nebezpečnosti a pravděpodobnosti recidivy u rizikových pachatelů a přispívat ke 

zvyšování ochrany společnosti po návratu odsouzených do občanského života.101 

 Speciální výchovné aktivity probíhají ve všech odděleních věznic. Jedno z hlavních 

uplatnění však nachází především ve specializovaných odděleních pro výkon trestu odsouzených 

s duševními poruchami či poruchami chování. Spadají sem také odsouzení s mentální 

retardací, poruchami osobnosti či s poruchami, které jsou způsobené užíváním psychotropních 

látek. Ve věznicích můžeme také najít specializovaná oddělení zabývající se výkonem ochranné 

léčby jako je léčba protialkoholní, patologického hráčství nebo léčba sexuologická. Metody léčby 

v těchto odděleních jsou velmi různorodé, důraz bývá kladen především na sport, ale třeba také na 

metody relaxační. Pro představu mohu uvést specializovaný oddíl ve věznici Heřmanice, kde je 

využívána jako relaxační metoda tzv. aktivní muzikoterapie. Ta je zaměřená na odsouzené 

s protialkoholní léčbou. Odsouzení si v tomto případě vyberou jakýkoliv hudební nástroj, aniž by 

hru na tento nástroj ovládali a pod odborným vedením improvizují na dané hudební téma. 

Zajímavostí je, že z těchto bezprostředních sezení vzniklo několik trvalých hudebních uskupení.102   

 

3.1.3.5.1. Problémy speciálních výchovných aktivit a jejich řešení 

 

 Co se týče nedokonalostí speciálních výchovných aktivit, můžeme zde najít jistou 

podobnost s aktivitami vzdělávacími. Bez debat můžeme říct, že terapeutická a jiná působení 

spadající do této kategorie jsou pro odsouzené, zvláště pro ty s určitými poruchami, velmi důležité. 

Tato působení hrají výraznou roli jak při samotném pobytu jedince ve věznici, tak v jeho následné 

resocializaci. Znovu zde ale narážíme na problém komplikovaného souběhu se zaměstnáním 

odsouzených. Stejně jako u vzdělávání jsou odsouzení postaveni před otázku, zda dát přednost 

pracovnímu zařazení s nárokem na odměnu nebo se věnovat určitému terapeutickému programu. 

Pokud vezmeme v úvahu, že tomuto rozhodování může čelit drogově závislý jedinec, bude 

 
101 SOLNAŘ, Vladimír: Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, str. 82. 
102 BIEDERMANOVÁ, Eva a Michal PETRAS. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů 

zacházení. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011. Studie (Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci), str. 24-26. 
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každému jasné, že se zde setkáváme s určitými nedostatky. V tomto případě je proto nutné dobře 

nastavit souběh těchto aktivit, aby nebyl odsouzený v případě terapeutických programů vyčleněn 

z aktivit pracovních.  

 Z dostupných informací můžeme vyčíst, že v současné době terapeutické a jiné programy 

často působí jako hromadný kolektivní systém suplující klasickou pracovní činnost. Takový 

přístup k jistě potřebným programům není ideální. Tento druh aktivit by měl být určen konkrétním 

individuálně určeným osobám v jasně indikovaných případech. V opačném případě může mít totiž 

takové působení spíše důsledek protikladný. Ani sebelepší terapie, která může pomoci k odtlumení 

napětí či k omezení pocitu nudy ve věznicích, nepomůže vězni po propuštění. Není možné 

nahrazovat práci terapeutickými programy. Terapeutické programy totiž nepokryjí odsouzeného 

pohledávky ani nenaučí vězně tolik potřebným pracovním návykům, které jedinec často vůbec 

nemá, případě je při výkonu trestu z valné části či zcela ztratí. Není možné dát vězňům na výběr, 

zda chtějí pracovat, vzdělávat se nebo docházet na kurzy zvládání agrese a vše zapsat do jednotné 

kolonky zaměstnanost. Tato čísla totiž zdaleka neznamenají to samé a neměly by být zaměňovány. 

Je nutné podrobně zjišťovat, kdo a v jaké míře speciálně výchovné aktivity opravdu potřebuje a 

zda by mu spíše neprospěly klasické pracovní aktivity. Toto rozhodnutí bude mít totiž obrovský 

vliv nejen na jeho samotný pobyt ve věznici, ale také na úspěšný návrat do společnosti.103 

 S tím souvisí i další, velmi závažný problém v dané oblasti. Speciální výchovné aktivity 

by totiž měly probíhat zejména ve specializovaných odděleních věznic. Počet těchto oddělení je 

však stále nedostatečný a jejich kapacita zdaleka nepokrývá reálnou potřebu. Ta se totiž ukazuje 

jako enormní. Počet drogově závislých odsouzených stále stoupá a v roce 2019 přesáhl 50 %.104 

Osoby s poruchami osobnosti či s psychiatrickými diagnózami jsou tak běžně na standartních 

odděleních, což s sebou nese mnoho úskalí. Tyto osoby se totiž lehce stávají jak pachateli, tak 

oběťmi násilí. Věznice ale pro práci s nimi nemají vytvořené podmínky ani se jim nenaskytuje 

možnost, kam takové jedince přemístit. Nezbude jim tak nic jiného, než je ponechat na odděleních 

standardních a tím znemožnit kladný vliv výkonu trestu odnětí svobody nejen jim, ale i ostatním 

vězňům. Je proto nutné standardizovat prostory věznic tak, aby se navýšil počet specializovaných 

oddělení pro úspěšnou realizaci speciálních výchovných aktivit. Na tento fakt je nutné pomýšlet 

také při výstavbě věznic nových. Současně je ale i potřebné navýšit počet odborných zaměstnanců 

Vězeňské služby, kteří budou způsobilí s těmito vězni pracovat.  

 

 
103 MAREŠOVÁ, Alena. Výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody – kriminologická analýza. Praha: Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, 2016. Studie, str. 89. 
104 Vězeňská služba Češké republiky, Výroční zpráva za rok 2019, str. 34. 
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3.1.3.6. Zájmové aktivity 

 

 Udržení tělesného a duševního zdraví se řadí k jednomu z opakovaných požadavků 

Evropských vězeňských pravidel. S tím úzce souvisí zájmové aktivity, které vězeň vykonává ve 

svém volném čase. Právě množství volného času se ale odvíjí od ostatních činností, kterými se 

odsouzený v průběhu výkonu svého trestu zabývá. V případě, že je osoba zaměstnána užitečnou 

prací v rámci své pracovní doby, její volný čas začíná návratem ze zaměstnání do ubytovacího 

prostoru a končí večerkou. Jak jsme ale již rozebrali výše, v českých věznicích tvoří nepracující 

vězni stále velmi zásadní část. V tomto případě tak můžeme hovořit o volném čase, který pokrývá 

prakticky celý týden od pondělí do neděle. Najednou se tak zájmové aktivity dostávají do popředí 

celkového času stráveného ve věznici a tím by měl také nabývat důraz na jejich smysluplné 

využívání.105 

 Zájmovými aktivitami můžeme obecně rozumět nejrůznější formy jak individuální, tak 

skupinové zájmové činnosti, kterou organizují a vedou zaměstnanci Vězeňské služby. Tato činnost 

by měla rozvíjet schopnosti, vědomosti a sociální dovednosti odsouzených. Jejím smyslem má být 

naučit odsouzené, jak trávit svůj volný čas smysluplně a aktivně. Tyto aktivity můžeme rozdělit 

na rekreativní, sportovní a kulturní.106 

 Rekreativní aktivity spočívají zejména ve sledování televize či hraní společenských her                   

a měly by sloužit k regeneraci fyzických a psychických sil odsouzených po práci. Jejich výběr je 

regulován pracovníky Vězeňské služby. 

Napříč tomu sportovní aktivity umožňují posilování fyzické kondice. Tyto programy by 

měly naučit vězně sebekázni, sebeovládání a působit pozitivně na jejich psychiku. Mimo 

posilování zahrnují také např. míčové hry. 

Aktivity kulturní pak spočívají v návštěvách koncertů či divadelních her, které mohou být 

organizovány buď přímo v budově věznice, nebo mimo ni. Podstatnou část těchto aktivit ale tvoří 

také vlastní tvorba odsouzených, jako je malba, zpěv či hra na hudební nástroj, případně tvorba 

literární. S tím pak souvisí následná prezentace jejich děl ve formě výstav a koncertů přímo ve 

věznicích.107 

 
105 HÁLA, Jaroslav. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních 

studií, 2005, str. 141. 
106 MEZNÍK, Jiří, Věra KALVODOVÁ a Josef KUCHTA. Základy penologie. Brno: Vydavatelství Masarykovy 

univerzity, 1995. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, str. 48-49. 
107 KALVODOVÁ, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), str. 136-137. 
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Velkou roli hrají v tomto případě také volnočasové pracovní aktivity, které nabývají na 

významu především u nezaměstnaných vězňů. Odsouzení při nich zhotovují hračky pro předškolní 

zařízení, didaktické pomůcky pro školy vzdělávající postižené děti atd. K velmi záslužným se řadí 

činnost vězňů v Kynšperku nad Ohří, kde odsouzení šili hračky pro nemocné děti z chebské 

nemocnice. Právě volnočasové aktivity, které mohou pomoci odsouzeným v resocializaci                             

a zároveň podpoří potřebné, považuji za jedny z nejvhodnějších.108 

 

3.1.3.6.1. Problémy zájmových aktivit a jejich řešení 

 

 Jak je to se zájmovými aktivitami a jejich oblibou v praxi? Není překvapením, že jsou 

výrazně ovlivněny strukturou vězeňské populace. Ta se z valné většiny skládá z osob, které si 

přinesly z vnější společnosti upevněné návyky, které mohou být charakterizovány jako ne-tvořivé, 

konzumní či spotřebitelské. Vězeňští praktici se tak shodují, že na nejvyšším stupni oblíbenosti 

volnočasových aktivit stále setrvává pasivní sledování televize, případně video – či 

audioprogramů. Tato skutečnost platí u všech věkových kategorií odsouzených a znesnadňuje úsilí 

výchovných pracovníků o smysluplné využívání volného času při výkonu trestu odnětí svobody.109 

 Není nutno dokazovat, že hodiny pasivního sledování televize odsouzenému příliš 

neprospějí. Takto strávený čas mu nepomůže s přebytkem energie, která se především                                     

u nezaměstnaných odsouzených může jevit jako opravdový problém. Rovněž u něj nezapočne 

kýžené posílení hodnotnějších a kulturnějších návyků směřujících ke změně životního stylu. Právě 

pasivní trávení času totiž bývá dle mnoha kriminologických výzkumů jedním z významných 

kriminogenních faktorů.  

 Volný čas odsouzených bývá obecně považován za jeden ze závažných penologických 

problémů. Jeho závažnost nabývá na síle, pokud se podíváme na statistiky zaměstnanosti vězňů. 

Modifikace zacházení s vězni tak, aby se naučili lépe využívat volný čas po propuštění na svobodu, 

je velmi obtížná. V tomto směru je nutné navýšit počet penologických pracovníku či progresivních 

vězeňských praktiků, kteří se nebojí zodpovědně riskovat při ověřování a prosazování nových 

přístupu v této oblasti. I volnočasové aktivity by měly mít určitý přesah do „svobodného života“ 

po propuštění. Odsouzený by se měl již při výkonu trestu alespoň v určité míře setkávat 

s možnostmi a podmínkami, které se budou podobat životu po propuštění. Je potřeba více 

zainteresovaných pracovníků, kteří se této výzvě postaví čelem. 

 
108 České vězeňství: Čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci [online]. Praha: Vězeňská služba České 

republiky, 2019, (1), str. 8. Dostupné z: https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2018/10/CV_1_2018_kompr-

1.pdf  (Citováno 2. 12. 2020). 
109 HÁLA, Jaroslav. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních 

studií, 2005, str. 142. 

https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2018/10/CV_1_2018_kompr-1.pdf
https://www.vscr.cz/wp-content/uploads/2018/10/CV_1_2018_kompr-1.pdf


 

 

 

44 

Ani v České republice ale zájmové aktivity neznamenají pouze sledování televize, jak by 

se mohlo zdát z textu výše. Za velmi potěšující pokládám např. zprávu o zapojení pardubické 

věznice do projektu včelaření.110 Úspěch podobných projektů neprospívá totiž pouze hrstce 

odsouzených, kteří se do něj zapojí. Prospívá především celému tématu zájmových aktivit                         

a hlavně otevírá dveře novým, kvalitním činnostem. Činnostem, při kterých odsouzení získají nové 

návyky a naučí se zodpovědnosti. To má být totiž hlavním účelem zájmových aktivit nejen 

v českých věznicích. 

 

3.1.3.7. Oblast utváření vnějších vztahů 

 

 Oblast utváření vnějších vztahů bývá někdy nazývána také jako extramurální, myšleno „za 

zdí vězení“. Tato oblast aktivit se týká vytvoření a posílení pozitivních sociálních vazeb mimo 

vězeňské prostředí. Jedná se tedy o pomoc a přípravu na návrat odsouzeného do společnosti. Právě 

zmíněná oblast má přímý vliv na skutečnost, jak se odsouzený vyrovná s propuštěním na svobodu 

a zda se zvládne úspěšně resocializovat. Patří sem zejména systém kontaktů s blízkými osobami 

ve formě návštěv, korespondence či telefonních hovorů, ale také možnost opuštění věznice za 

podmínek stanovených zákonem. Tak se může stát za účelem výkonu práce mimo budovu věznice, 

školní docházky či návštěvy nejrůznějších akcí. Nedílnou součástí je také příprava odsouzeného 

na život na svobodě. V rámci této přípravy se vězeň seznamuje se změnou společenské reality, 

která nastala v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, vyřizuje nutné záležitosti na úřadech, ale 

také se připravuje na možné negativní reakce okolí.111 

Realizace těchto aktivit je důležitá především u střednědobých a dlouhodobých trestů 

odnětí svobody. Zde jsou totiž nejvíce pociťovány negativní jevy prizonizace112 z důvodu 

dlouhého pobytu ve vězeňském prostředí. Tito vězni jsou ke konci trestu umisťováni na tzv. 

výstupní oddělení věznice (viz podkapitola 3.1.3.9.), kde představují extramurální aktivity velmi 

významnou roli.   

 Jako příklad extramurálních aktivit mohu uvést např. červnovou brigádu vězňů z věznice 

Horní Slavkov. Vybraná skupina odsouzených se v Domě s pečovatelskou službou zúčastnila 

pomoci seniorům a zdravotně postiženým lidem pod dohledem odborných zaměstnanců.113 Jindy 

 
110 Včelaření ve Věznici Pardubice. Vězeňská služba ČR, 2018. [cit. dne 3. 12. 2020]  

      Dostupné z https://www.vscr.cz/veznice-pardubice/novinky/vcelareni-ve-veznici-pardubice/. 
111 KALVODOVÁ, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), str. 137. 
112 Prizonizace = působení vězeňského prostředí a vztahů na odsouzeného. 
113 Extramurální aktivity. Vězeňská služba ČR, 2020. [cit. dne 3. 12. 2020].                                                                  

Dostupné z https://www.vscr.cz/veznice-horni-slavkov/uncategorized-cs/extramuralni-aktivity/. 

https://www.vscr.cz/veznice-pardubice/novinky/vcelareni-ve-veznici-pardubice/
https://www.vscr.cz/veznice-horni-slavkov/uncategorized-cs/extramuralni-aktivity/


 

 

 

45 

zase odsouzení pracují na zvelebování města, ve kterém stojí jejich věznice.114 Tento druh 

spolupráce si města velmi pochvalují a příklady podobných součinností mohou poté sloužit jako 

dobrý argument pro města v průběhu jednání o výstavbě nových věznic. Právě tato jednání bývají 

velmi náročná a vzhledem k problému přeplněnosti věznic zásadní. 

 

3.1.3.8. Duchovní služby 

  

 Dalo by se říct, že duchovní služba má při výčtu aktivit zacházení s uvězněnými osobami 

své zvláštní místo. V českých věznicích působí od roku 1994 a najdeme ji upravenou v § 20 zákona 

č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody. Její postavení ve vězeňském systému se může 

zdát lehce nesystematické, vždyť ještě v roce 2017 jsme ji mohli najít ve Statistické ročence 

Vězeňské služby mimo kapitolu o zacházení s vězni. Byla pouze zmíněna na úplném konci 

ročenky. Nenajdeme ji ani ve výčtu aktivit, které spadají do programu zacházení. Dle mého názoru 

si ale pozornost jistě zaslouží. Duchovní služba může pomoci vyřešit nejeden problém, s kterým 

se potýkají programy zacházení v českých věznicích. To je také důvod, proč jsem se v rámci své 

diplomové práce potkal s vězeňským kaplanem RNDr. Mgr. Milošem Františkem Převrátilem, 

s kterým jsem hovořil nejen konkrétně o jeho práci, ale také o jeho celkovém pohledu na vězeňský 

systém. 

 Obecně je duchovní služba z hlediska zacházení s vězněnými osobami velmi zajímavou 

alternativou. Její práce je ve velké míře postavena na aktivitách neplacených dobrovolníků, což 

umožňuje značnou nezávislost na služebním vedení Vězeňské služby ČR. Mimo dobrovolníky 

poté vedle ostatních odborných zaměstnanců působí jako samostatná složka Vězeňské služby také 

vězeňští kaplani. Ti většinu svého času ve věznicích věnují rozhovorům s odsouzenými, často i ve 

skupinách, kdy jedincům naslouchají a reagují na ně. Součástí jejich činnosti je také organizování 

bohoslužeb. K velké přednosti vězeňských kaplanů patří častá jazyková vybavenost, díky níž 

mohou vyslechnout také cizince a poskytnout jim tak útěchu. To je zásadní např. ve vazební 

věznici Pankrác, kde se z její povahy ocitá cizinců značný počet. Vyslechnutí cizinců není u velké 

části personálu věznice možné, ať již z důvodu nedostatečné jazykové vybavenosti či z příčin 

časových. Proto považuji za velmi pozitivní zjištění, že se takového vyslechnutí mohou ujmout 

individuální duchovní.115  

 
114 Extramurální pracovní aktivity odsouzených pro obec Všehrdy. Vězeňská služba ČR, 2020. [cit. dne 3. 12. 2020] 

Dostupné z https://www.vscr.cz/veznice-vsehrdy/novinky/extramuralni-pracovni-aktivity-odsouzenych-pro-

obec-vsehrdy/.  
115 RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil, vězeňský kaplan ve věznici Vinařice a vazební věznici Praha - Pankrác. 

Praha, 15. 12. 2020. 

https://www.vscr.cz/veznice-vsehrdy/novinky/extramuralni-pracovni-aktivity-odsouzenych-pro-obec-vsehrdy/
https://www.vscr.cz/veznice-vsehrdy/novinky/extramuralni-pracovni-aktivity-odsouzenych-pro-obec-vsehrdy/
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Podmínkou pro přijetí osoby jako vězeňského kaplana je předchozí působení na pozici 

dobrovolného duchovního. Kaplani organizují a realizují duchovní služby, podílejí se na aplikaci 

výchovných programů a působí jako poradci ředitelům svých věznic ve věcech spektra současného 

náboženského života.  

Ve věznicích dále působí Vězeňská duchovenská péče, která představuje nadkonfesijní 

sdružení osob pověřených církvemi k duchovní službě ve věznicích a ústavech. Ta spolupracuje 

s vězeňským personálem, zejména s kaplany a vytváří tak vhodné podmínky pro duchovní 

činnost.116 Členy vězeňské duchovenské péče mohou být nejen duchovní, ale také laici, kteří byli 

vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích.117 

 Nedostatek pracovníků je jedním ze zásadních problémů českého vězeňství. Nejnovější 

koncepce vězeňství udává, že Vězeňské službě chybí nejméně 200 vychovatelů. Právě vychovatel 

patří k osobám, které mají za úkol rozvíjet osobnost odsouzených a pracovat na jejich socializaci 

a resocializaci. Sociální kontakt ve vězeňském prostředí představuje jeden ze zásadních faktorů, 

které na odsouzeného působí.  Mnoho odsouzených se potýká se situací, kdy jsou na dlouhou dobu 

odloučeni od své rodiny či blízkých. Každá příležitost, kdy jsou vyslechnuty jejich pocity, trápení 

nebo jen myšlenky je v tomto případě klíčová. Klíčový je tudíž i každý člověk, který je ochotný 

tyto informace přijmout a odsouzenému správně poradit. Tuto funkci mohou ve věznicích provádět 

také kněží, kdy je odsouzení berou jako takové zpovědníky. Jsou to právě vězeňští kaplani, kteří 

odsouzeným naslouchají a nevidí je pouze jako ztracené existence, což mohou vězni někdy 

pociťovat jak ze strany ostatních zaměstnanců věznice, tak ze strany společnosti. V případě zájmu 

se k duchovním mohou vězni dostat prostřednictvím vězeňského psychologa nebo přes jiné 

zaměstnance, pokud požádají o rozhovor. Ovšem i tato možnost se týká pouze odsouzených, kteří 

mají o rozhovor s kaplanem opravdový zájem. Někdy si musí tuto šanci i trochu „vybojovat“, 

jelikož není žádným pravidlem, že se k rozhovoru dostane každý žadatel.118  

Ať máme názor na náboženství jakýkoliv, představuje jednu z cest, které vedou k přiznání 

vlastní viny, k lítosti a následnému pokání. Na konci této cesty můžeme najít úspěšnou 

resocializaci odsouzené osoby. To je důvod, proč by dle mého názoru měla duchovní služba, zvlášť 

v aktuálním stavu českých věznic, dostat prostoru co nejvíce. V některých případech může mít 

totiž jen pouhé vyslechnutí více užitku než pečlivě poskládaný program zacházení. 

 

 
116 Dohoda o duchovní službě ve vězeňství. [cit. dne 7. 12. 2020].  

        Dostupná z http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/dohoda_duchovni_sluzbavezenstvi.pdf. 
117 KALVODOVÁ, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), str. 67. 
118 RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil, cit. rozhovor. 

http://spcp.prf.cuni.cz/dokument/dohoda_duchovni_sluzbavezenstvi.pdf
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3.1.3.9. Propuštění z výkonu trestu 

 

 „Po propuštění se silní i slabí, jestliže nemají rodinné zázemí s blízkými, kteří by je 

očekávali, ocitají před branou věznice sami. Dlouhá vazba a ještě delší výkon trestu podlomí 

sebevědomí každého člověka a znejistí jeho jednání na svobodě. Pokud bývalého vězně nikdo 

nečeká, jeho existence ponese velká rizika, která budou mnohdy nad jeho síly. Bez finančních 

prostředků nebo jen s nepatrnou sumou, s potvrzením o propuštění z výkonu trestu, vydává se tento 

svobodný člověk na cestu civilního, jemu tolik už cizího, života. Provázejí jej zhusta starosti                           

s občanstvím pro něho nevyřízeným, obavy o zápočtový list, občanský průkaz, zmocňuje se jej 

strach z noci, protože neví, kde se ubytuje, někdy má potíže se šatstvem a obuví. Zjišťuje, že za 

dobu výkonu trestu se městský ruch zvětšil, obchody fungují jinak, nevyzná se v ulicích svého 

vlastního města, ceny se zvýšily a tramvaje jezdí někam do neznáma, kam jet nechtěl. A konečně, 

když zvládl mnohé, dostává se k evidenci příslušného Úřadu práce a chybějí mu doklady – někdy 

oba dva: občanský průkaz s vyznačeným občanstvím České republiky i zápočtový list. Není 

zaevidován, nenáleží mu nárok na dávku z pracovního úřadu, či případně dávku ze systému 

sociální pomoci. Navíc, má-li komplikace se svým zdravím, nemá nárok na léčení – není pojištěn. 

Bez ubytování, bez peněz a bez možnosti zaměstnání, vychutnává tato svobodná bytost svou 

svobodu někde na nádraží, v parku, pod schody domu či neznámo v jakém ještě úkrytu.“119 

 Ano, situace člověka propuštěného z vězení může být často velmi náročná. Při přípravě na 

návrat odsouzeného do svobodného života proto hrají zásadní roli výstupní oddělení. Ty mimo 

jiné naplňují čl. 107.1–107.3 Evropských vězeňských pravidel, která rámcově předepisují způsob 

chování se při propouštění odsouzených vězňů. Účelem výstupních oddělení je příprava 

odsouzeného nejen na výše zmíněné nástrahy spojené s návratem do společnosti, ale také pomoc 

překonat odsouzenému častou psychickou reakci, která se nazývá „šok ze svobody a propuštění“. 

Ten spočívá v neřízeném několikadenním pití, sexu a snaze užít si veškeré aktivity, které nebyly 

za zdmi věznice možné. To by samo o sobě nemuselo být tak děsivé, kdyby nenásledovalo 

vyčerpání veškerých finančních prostředků a nezačalo se logicky nabízet jednoduché řešení – další 

zločin.120  

 Do výstupního oddělení je odsouzený zařazen na poslední půl rok (minimálně na poslední 

tři měsíce) výkonu trestu odnětí svobody. Existují dvě kategorie odsouzených, kteří jsou zpravidla 

do těchto oddělení zařazováni. Do první z nich spadají osoby, u kterých je nutná příprava na 

 
119 HRADECKÁ Vlastimila, HRADECKÝ Ilja. Bezdomovectví – Extrémní vyloučení. Občanské sdružení Naděje, 

1996. Praha, str. 48-49. 
120 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007, str. 51. 



 

 

 

48 

propuštění z vězení z důvodu délky trestu, která přesahuje tři roky. To znamená, že se jedná                       

o odsouzeného, který vykonává střednědobý nebo dlouhodobý trest odnětí svobody. V tomto 

případě je smyslem pobytu ve výstupním oddělení nejen vedení odsouzeného k určité 

samostatnosti při obstarávání svých záležitostí. Podstatné je totiž také posouzení, do jakého 

prostředí a s jakými předpoklady se bude odsouzený po svém propuštění vracet a případně provést 

určitá opatření v oblasti postpenitenciární pomoci.121 Druhá skupina odsouzených není vymezena 

délkou trestu, ale jejich potřebou pomoci jim při vytváření příznivých podmínek pro soběstačný 

způsob života v souladu se zákonem. Do této kategorie tedy spadají také odsouzení ke 

krátkodobým trestům odnětí svobody, kteří vzhledem k sociálním podmínkám či své osobnosti 

potřebují pomoc s přípravou na návrat do společnosti např. v podobě zajištění bydlení.122 

 Poměrně nová je změna obligatorního zřizování výstupních oddělení v jednotlivých 

věznicích na fakultativní.123 Věznice tak již nejsou povinny zřizovat specializovaná výstupní 

oddělení. Tento překvapivý fakt ale nic nemění na skutečnosti, že se i nezařazení odsouzení do 

výstupních oddělení účastní aktualizovaných programů zacházení - tzv. výstupních. Ty se dle § 41 

odst. 4 zákona o výkonu trestu odnětí svobody taktéž realizují nejméně tři měsíce před 

propuštěním.124 

 Výstupní oddělení by se dala přirovnat k internátnímu ubytování. Odsouzení zde mají 

zpravidla možnost vykonávat určité běžné „domácí“ práce, které je čekají v životě na svobodě. 

Vězni tak bývají umístěni po menším počtu do speciálně upravených cel, ve kterých se věnují 

samoobslužným aktivitám. Cely jsou tak vybaveny kuchyňkou se sporákem, mikrovlnkou nebo 

třeba pomůckami pro praní či žehlení.125 Jelikož je hlavním účelem výstupních oddělení příprava 

odsouzených na soběstačný život, hrají zde výraznou roli extramurální aktivity. S vězni by tak 

měla být nacvičována návštěva Úřadu práce, s cílem prakticky si ozkoušet budoucí jednání                            

s institucí. V rámci těchto aktivit by si měli odsouzení ale zkusit i pro obyčejné občany naprosto 

banální činnosti, jako je cesta hromadnou dopravou, orientace ve městě či návštěva hypermarketu. 

V této době za odsouzenými pravidelně dochází pracovníci Probační a mediační služby ČR, 

sociální kurátoři či pracovníci sociálních a občanských sdružení.126 

 
121 Důvodová zpráva k zákonu 169/1999 Sb, str. 20. (Dostupné z ASPI: LIT 32493CZ). 
122 KALVODOVÁ, Věra. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR), str. 208. 
123 § 74 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody - „Ve věznicích lze zřídit výstupní oddíl…“ 
124 KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR), str. 132-133. 
125 VALEŠ, František. Výstupní oddělení – příprava odsouzených před propuštěním. In: Mezi vězením                                           

a komunitou: sborník příspěvků k problematice sociální reintegrace vězněných osob. 1. Praha: Sdružení pro  

         probaci a mediaci v justici, 2008, str. 52.  
126 Příprava odsouzených na propuštění. Vězeňská služba ČR. 2020 [cit. dne 10. 12. 2020]. 

     Dostupné z https://www.vscr.cz/veznice-rapotice/o-nas/vykon-vezenstvi/priprava-odsouzenych-na-propusteni/  

https://www.vscr.cz/veznice-rapotice/o-nas/vykon-vezenstvi/priprava-odsouzenych-na-propusteni/
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Pro pozitivní vliv výstupních oddělení a následně úspěšnou resocializaci odsouzeného je 

naprosto zásadní, aby zařazování jedinců nefungovalo na principu zásluhovosti, ale na základě 

právní úpravy. Ta jasně stanovuje, za jakých podmínek mají být tyto aktivity odsouzeným 

umožněny, a tento fakt nelze zúžit. Účelem výstupních oddělení není poskytnutí lepšího standardu 

či mírnějších podmínek. Je to zlepšení výchozích předpokladů pro danou osobu. Tato fáze pobytu 

ve výkonu trestu odnětí svobody je pro úspěšné navrácení jedince do společnosti zcela klíčová, a 

tak by se k ní také mělo přistupovat.127 To potvrzují také dotazovaní informanti, kteří uvádějí, že 

za dobu výkonu svého trestu potkali mnoho spoluvězňů, pro které bylo výstupní oddělení naprosto 

zásadní. Odsouzení jsou za zdmi věznice odtrženi od reálného života, nevědí, co se děje v civilním 

světě a jakým tempem se mění. Právě volnější režim a venkovní vycházky jim s tímto návratem 

velmi pomůžou. Oba ale také uvádí, že vždy záleží na vůli vychovatelů, kteří se ve věznicích dané 

problematice věnují, a jakým způsobem bude k problematice výstupních oddělení přistupováno.128 

V tomto ohledu považuji za důležité poohlédnout se na některé evropské státy a porovnat 

způsob přípravy na život za zdmi věznice. Zejména severské státy se totiž rozhodly odklonit od 

pro nás tak příznačného vězeňského paternalismu129 a vězňům v průběhu výkonu trestu odnětí 

svobody umožnit spravování velké části svých osobních záležitostí. Odsouzení tak např. dostávají 

od vězeňské správy určité finanční částky, za které si můžou nakoupit potraviny ve vězeňské 

prodejně. Tento nákup si uloží do lednice ve své cele a v kuchyni, která je vězňům k dispozici si 

připravují vlastní stravu. Stejně tak se vězni starají o své oděvy, které si perou a žehlí. Tím odpadají 

nejen u nás běžné stížnosti vězňů na stravu či ošacení, ale také pasivní trávení volného času, které 

má na osobnost vězňů kontraproduktivní význam. Přesto stále hledáme podobné aktivity 

v českých věznicích ve větším měřítku s velkými obtížemi, což je vzhledem k začleňování 

odsouzených zpět do společnosti brzdícím elementem. 

 Odsouzený je propuštěn z věznice, pokud nastane některý z důvodů uvedených v § 73 

zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Jedinec je vybaven „přiměřenou finanční částkou“, která 

mu má umožnit přepravu do místa trvalého bydliště a nutné stravování. Tato částka je poté vyšší 

u zaměstnaných vězňů, kteří mají k dispozici „úložné“, které si svou prací vydělali. Vězni jsou 

také vybaveni přiměřeným ošacením a obuví, která odpovídá ročnímu období, kdy je osoba 

z výkonu trestu propuštěna. Po provedení výstupní lékařské prohlídky, vydání osobních věcí 

 
127 MOTEJL, O. Vězeňství. 1. vydání. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010, str. 59. 

     HÁLA, Jaroslav. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních 

studií, 2005, str. 165. 
128 Informant Roman, Praha, 13. 12. 2020; Informant František, Praha, 17. 12. 2020. 
129 Paternalismus = vztah mezi dvěma subjekty, kdy jeden přistupuje k druhému z pohledu nadřazené pozice                     

a tudíž ví, co je pro danou osobu nejlepší. 
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včetně platných dokladů a poučení o právech a povinnostech, je jedinec vypuštěn do svobodného 

světa.130 Zde výkon trestu odnětí svobody končí a s tím i přímý vliv trestu na resocializaci 

odsouzeného. Přesto má každá osoba mnoho možností a institucí, které mu s navrácením do 

společnosti mohou pomoci. Zda jejich pomoc ale odsouzený využije, je již na každém z nich 

individuálně. 

 

3.2. Postpenitenciární péče 

 

Pokud se zamyslíme nad celým procesem začlenění odsouzeného do společnosti, ta pravá 

resocializace začíná právě propuštěním z věznice. Pobyt za zdmi věznice by se dal brát jako takový 

„trénink“. Vězeň dostal v ideálním případě možnost pracovat, vzdělávat se či se vypořádat se 

svými problémy a zamyslet se nad chováním, které ho do této situace dostalo. Nyní dostává novou 

příležitost: poučit se ze svých činů a naložit lépe se svou svobodou. To, kam povedou jeho další 

kroky, ale necharakterizuje pouze odsouzeného, ale i trenéra. Podle jeho dalšího směřování totiž 

můžeme poznat, zda byl vliv trestu odnětí svobody úspěšný a zda mu dal ty správné předpoklady 

pro úspěšnou resocializaci.  

V následující kapitole rozvedu proces reintegrace osob do společnosti a popíšu hlavní 

překážky a subjekty, které se na tomto procesu podílí. Mohlo by se zdát, že postpenitenciární péče 

již do vybraného tématu nespadá, jelikož samotný vliv trestu končí propuštěním z věznice. Není 

tomu tak. Jednou ze základních charakteristik vězeňského systému by mělo být provázání 

samotného výkonu trestu s dobou po propuštění. Čas strávený ve věznici by měl odsouzenému 

ulehčit náročnou životní situaci přechodu z výkonu trestu do života a pomoci mu překonat nelehké 

překážky v podobě časté zadluženosti či hledání bydlení.  

 

3.2.1. Pojem postpenitenciární péče 

  

 Obecně se postpenitenciární péčí rozumí péče o propuštěné bývalé vězně. Je to specifická 

oblast sociální péče o člověka, která je realizována prostřednictvím odborných poznatků a postupů 

obsažených v sociální práci. Postpenitenciární péče je částí tzv. kontinuální sociální péče, jejímž 

úkolem je určitá koncepce kontinuálního resocializačního působení. Do této složky spadá 

penitenciární zacházení, jenž mají obyčejně na starosti pracovníci Vězeňské služby a které jsem 

popsal v předchozích kapitolách, a zacházení postpenitenciární. V tomto případě se jedná o práci 

 
130 § 13-14 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. 
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nejen státních složek, jako je sociální kurátor či jiní sociální pracovníci, včetně úředníků Probační 

a mediační služby, ale také velkého počtu neziskových organizací. Tato činnost je velmi 

namáhavá, zdlouhavá, složitá a často bohužel neefektivní.131 

 Dalo by se říct, že problém návratu vězňů do společnosti souvisí s komplexním postojem 

celé naší společnosti. Pokud budeme vidět systém jako pouhý vzorec: zločin – trest, případně 

výkon trestu – následek, tedy pouze mechanicky, bude situace těžká nejen pro jedince samotného, 

ale i pro celou společnost.132  To je také důvod, proč by měl být na postpenitenciární péči a na její 

propojení s péčí penitenciární dáván velký důraz. Přechod z výkonu trestu odnětí svobody do 

života na svobodě je i přes velká očekávání odsouzeného považován za opravdu náročnou životní 

situaci, a to z mnoha důvodů. Jedinec je nucen po propuštění absolvovat tzv. sociální 

rekonvalescenci, kdy musí obnovit své sociální dovednosti, integrovat se do společnosti a zároveň 

nepodlehnout negativním vlivům. S tím se váže mnoho důsledků prizonizace, kdy odsouzenému 

klade běžný život větší nároky na rozhodování a následné důsledky těchto rozhodnutí, včetně 

obtížného navazování zpřetrhaných vztahů - rodinných či partnerských. S tímto vším by mu měla 

postpenitenciární péče pomoci a společně s odsouzeným dojít k výsledku, kdy se jedinec úspěšně 

začlení do společnosti. 133  

 Pomoc poskytovanou osobám propuštěných z výkonu trestu můžeme rozdělit na pomoc 

poskytovanou prostřednictvím sociálních služeb a pomoc prostřednictvím sociálních dávek. Spolu 

s Probační a mediační službou se jedná o nezastupitelné složky, které jsou důležitým nástrojem 

předcházení recidivy a reintegrace těchto osob do společnosti.134 

 

3.2.2. Sociální služby 

  

 Sociální služby, které jsou poskytované v rámci sociální péče, můžeme rozlišovat podle 

několika aspektů. Prvním z nich je rozdělení na obecné a specializované. Úkol obecných 

sociálních služeb spočívá v poskytování služeb osobám, které se ocitly v obecných tíživých nebo 

osobních situacích. Napříč tomu specializované sociální služby jsou téměř výhradně omezeny na 

práci sociálních kurátorů nebo jiných navazujících zařízení, jako jsou azylové domy či různé 

 
131 MAŘÁDEK, Vladimír. Výkladový slovník penologie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, str. 58-59 

ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství               

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), str. 

213. 
132 RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil, vězeňský kaplan ve věznici Vinařice a vazební věznici Praha-Pankrác; 

Praha, 15. 12. 2020. 
133 ČERNÍKOVÁ, Vratislava. cit. dílo, str. 209-210. 
134 MOTEJL, O. Vězeňství. 1. vydání. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010, str. 185. 
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terapeutické komunity. Tento typ služeb je úzce specializovaný na konkrétní cílovou skupinu                    

- v tomto případě na osoby, které absolvovaly výkon trestu odnětí svobody. Často se tato zařízení 

specializují ještě úžeji, a to na osoby, které mimo propuštění na svobodu zasáhl ještě další životní 

problém, nejčastěji závislost na drogách. 

 Sociální služby hrají významnou roli především u vězňů, na které po propuštění nikdo 

nečeká. Ti se tak ocitají ve velmi náročné situaci, kdy jsou vypuštěni do civilního světa téměř bez 

peněz a blízkých, kteří by je mohli podpořit. Pro takového člověka jsou sociální služby opravdu 

velkou pomocí a vězni si je často velmi chválí. Rodina jim totiž pomoci nemůže, a tak jim nic 

jiného nezbývá. Sociální služby si mohou odsouzení zařídit přímo z vězení.135 

Druhé dělení sociálních služeb je dle povahy poskytovatele, a to na sociální služby 

poskytované veřejnou správou, či nestátními organizacemi. Právě nestátní organizace hrají v péči 

o odsouzeného po propuštění často velmi důležitou roli a tím také ulehčují státním organizacím, 

na které je obrovský nápor práce.136  

 Jak můžeme vidět, celkový systém poskytování sociálních služeb je značně roztříštěný         

a tomu odpovídá také legislativa. Postpenitenciární péče jako taková nemá metodickou či 

legislativní úpravu. Základní dokument, který tvoří právní oporu je zákon o sociálních službách  

č. 108/2006 Sb., kde bývá postpenitenciární péče zařazena pod § 70 jako služba sociální 

rehabilitace. Postpenitenciární péče dále naplňuje také znaky § 37 téhož zákona, který mluví                     

o sociálním poradenství.137  

 

3.2.2.1. Sociální kurátor 

 

 Nejvýznamnějším subjektem sociálních služeb poskytovaných veřejnou správou je 

bezesporu sociální kurátor. Jedná se o specializovaného sociálního pracovníka pro dospělé osoby, 

který spadá pod odbory sociálních věcí obecních úřadů s rozšířenou působností. Jeho činnost 

spočívá kromě koordinace poskytování sociálních služeb také v poskytování odborného sociálního 

poradenství, mimo jiné osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozího výkonu 

trestu. V rámci toho je důležitá jeho spolupráce s Vězeňskou službou, Probační a mediační 

službou, správními úřady a územními samosprávnými celky.138 

 
135 Informant Roman, Praha, 13. 12. 2020. 
136 MOTEJL, O. Vězeňství. 1. vydání. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010, str. 190. 
137 RYCHLÁ, K. Postpenitenciární péče v ČR se zaměřením na nevládní neziskové orgaizace. In: Mezi vězením a 

komunitou: sborník příspěvků k problematice sociální reintegrace vězněných osob. Praha: Sdružení pro probaci 

a mediaci v justici, 2008, str. 63. 
138 § 92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
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 Sociální kurátor se aktivně účastní kontinuální sociální péče s odsouzenými již za jejich 

pobytu ve věznicích. V těchto okamžicích může navštěvovat odsouzené a tím předcházet 

sekundárním trestům spojených s uvězněním. V rámci spolupráce s Vězeňskou službou spočívá 

práce sociálních kurátorů také v organizaci vzdělávacích skupin pro odsouzené, týkající se 

sociálně právního poradenství. Při návštěvách věznic se účastní individuálních pohovorů 

s odsouzenými a získané informace o jejich stavu pak spolu s aktuální nabídkou poskytovaných 

služeb v regionu předávají sociálním pracovníkům věznice. Vězeňská služba napříč tomu 

sociálním kurátorům vždy včas oznamuje začátek, konec a případné změny ve výkonu trestu 

jednotlivých klientů, a to prostřednictvím tzv. hlášenek. Díky tomu mají sociální kurátoři o svých 

klientech přehled a mohou se s dostatečným časovým předstihem připravit na jejich případné 

propuštění do civilního života.139 

            Postpenitenciární péče je obecně poskytovaná na základě dobrovolnosti a jinak tomu není 

ani v případě práce sociálního kurátora. Je tedy na každém propuštěném vězni, zda se rozhodne 

vyhledat sociálního kurátora a využít jeho pomoc. Můžeme říct, že této pomoci většinou využívají 

jedinci s větším osobním nadhledem, a především vůlí na sobě opravdu pracovat a řešit tak své 

problémy.140  

 

3.2.2.2. Nestátní organizace 

 

V roli nestátních subjektů vystupuje mnoho společenství, která hrají v procesu integrace 

jedinců s potížemi v sociální adaptaci a reintegraci významnou roli. Tyto neziskové organizace 

jsou založené nejen na určitém nadšení a aktivitě, ale také na nepostradatelných odborných 

znalostech a sociálních dovednostech, jejich prostřednictvím jsou schopny navázat kontakt 

s klientem. Jedná se o profesionální odborně vedenou sociální péči a pomoc, která často provází 

propuštěné vězně na jejich prvních cestách na svobodě.141 

„Řada neziskových organizací spolupracuje přímo s Vězeňskou službou. Ty realizují 

individuální práci již ve výkonu trestu. Zaměřují se na motivované, výběrové jedince. Naše 

schopnosti vzájemné spolupráce jsou na dostatečné úrovni. Neziskové organizace nahrazují nebo 

doplňují činnost Probační a mediační služby.“142  

 
139 GOJOVÁ, Alice. Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory. Ostrava: [Ostravská univerzita], 

2007, str. 30-31. 
140 ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství                 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk),               

str. 223-224. 
141 Tamtéž. str. 225. 
142 Rada plk. Mgr. Luboš Beránek, 1. zástupce ředitele Věznice Vinařice. Praha. 25. 2. 2021. 
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Nestátní neziskové organizace v České republice můžeme rozdělit na ty, které poskytují: 

 

a) Materiální pomoc - např. Česká katolická charita či Český červený kříž, kde mohou osoby 

v nouzi získat stravu či šatstvo. 

b) Poradenskou pomoc -  na Domov Matky Terezy či např. na Sdružení pro pomoc 

propuštěným vězňům a lidem v nouzi se mohou propuštění vězni obrátit v případě nouze 

či určité krize. 

c) Sociální péči - která zahrnuje diferenciovaně jak stravování, tak osobní hygienu, ubytování, 

zdravotní péči a integrativní program. Zde jsou velmi významné azylové domy, které 

vznikají ve velkých městech a svým klientům poskytují za symbolické částky základní 

lidské potřeby, jako je ubytování, hygiena a strava po omezenou dobu. Podmínkou je 

podřízení se řádu azylového domu. Dále je nepostradatelná práce také křesťanské 

organizace Armáda spásy, která navíc od azylových domů poskytuje také služby denních 

středisek či duchovní a odborné programy pro rozličně postižené skupiny klientů.143 

 

Nestátní organizace mají v kontinuální sociální péči velmi důležité postavení, s čímž 

souhlasí také bývalí vězni, s kterými jsem měl šanci vést rozhovor. Ti potvrdili, že zaměstnanci 

těchto organizací za vězni chodí a snaží se co nejvíce pomoci osobám, kterým končí trest.144                          

Je skvělé, že se počet těchto institucí stále zvyšuje, a tudíž získávají propuštění vězni širší možnost 

obrátit se na některou z nich, ať již při výkonu trestu odnětí svobody nebo těsně po propuštění. 

Bohužel tato možnost je často soustředěna spíše do větších měst, a tudíž hůře dosažitelná pro osoby 

vyskytující se mimo ně. 

 

3.2.3. Sociální dávky 

 

 Sociální dávky představují výraznou pomoc osobám, které se právě ocitly před branami 

věznice. Jedinci propuštění z výkonu trestu odnětí svobody mají nárok na dávky státní sociální 

podpory a na dávky pro lidi v hmotné nouzi. Jedním z důvodů, kdy se jedinec ocitá v hmotné nouzi 

a nemůže tedy s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků 

úspěšně řešit svou situaci, a tudíž je ohrožen sociálním vyloučením je dle § 2, odst. 6 písm. a) zák. 

 
143 ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství                 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk),               

str. 226-227. 
144 Informant Roman, Praha, 13. 12. 2020; Informant František, Praha, 17. 12. 2020. 
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č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi také osoba, která je propuštěna z výkonu zabezpečovací 

detence, z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody. Taková osoba má tudíž nárok na 

měsíčně opakující se příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a nenárokově na jednorázovou 

dávku mimořádné okamžité pomoci.145 Mimoto má dále nárok na dávky sociální podpory, z nichž 

je pro odsouzené nejzásadnější příspěvek na bydlení dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře. Přiznání této dávky je také podmínkou pro přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi – 

doplatku na bydlení.  

 Co se týče dávek v hmotné nouzi, lze o ně požádat na kterékoliv příslušné krajské pobočce 

Úřadu práce dle trvalého bydliště odsouzeného. Podáním žádosti je zahájeno řízení o dávce, na 

jehož vyřízení má úřad 30, a u složitých případů 60 dní. To neplatí o mimořádné okamžité pomoci, 

kde je třeba vzhledem ke stavu akutní nouze rozhodnout bezodkladně. Výše tohoto příspěvku 

může dosahovat maximálně 1 000 Kč s ohledem na okamžité nezbytné potřeby.     

 

3.2.4. Probační a mediační služba 

  

 Probační a mediační služba byla zřízena zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační 

službě. Tato státní organizační složka stojí lehce mimo ostatní sociální služby poskytované státem, 

a přesto je nepostradatelnou částí postpenitenciární péče. Probací se dle zákona rozumí 

organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola 

výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, sledování chování odsouzeného, kontrola výkonu 

omezení a povinností uložených obviněnému a dále individuální pomoc obviněnému a působení, 

aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo 

k obnově narušených právních i společenských vztahů. Mediací se pak rozumí mimosoudní 

zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující                          

k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením.146 

 Jak můžeme vidět, Probační a mediační služba navazuje na koncept restorativní justice, 

kdy se pohlíží na trestný čin jako na konfliktní situaci v lidském společenství a pro společnost je 

výhodnější napravit pachatele trestného činu a tím docílit toho, aby již další trestnou činnost 

nepáchal. Mezi základní cíle činnosti Probační a mediační služby patří právě především integrace 

obviněného do společnosti, obnovení jeho sociálních vazeb a respektování norem společnosti.147 

 
145 § 4 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 
146 § 2 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. 
147 BRUCKNEROVÁ, Eva. Postavení a úkoly Probační a mediační služby. Ostrava: Key Publishing, 2007. Právo 

(Key Publishing), str. 47-48. 
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„Se samotnými vězni může Probační a mediační služba spolupracovat na základě pověření 

soudu v případě podmínečného propuštění, což se moc neděje z důvodu časové náročnosti. Kvůli 

tomu se nám odsouzení ozývají sami na základě besed, které organizujeme ve věznicích, kde 

odsouzeným popisujeme naši práci - s kým zahajujeme spolupráci, jak vypadá, na co mají 

odsouzení nárok, popřípadě jak probíhá podmíněné propuštění.“148 Právě v oblasti parole, tedy 

podmíněného propuštění z věznice, hraje Probační a mediační služba velmi zásadní roli. Nejen 

totiž, že jsou úředníci povinni vypracovat na vězně žádající o podmíněné propuštění stanovisko, 

ale také pak vykonávají soudem nařízený dohled a poskytují potřebnou pomoc.  

„Pokud vyhledá propuštěný vězeň pomoc Probační a mediační služby, mohu ho v případě 

potřeby odkázat na jednotlivé možnosti, které nabízí Úřad práce, jak se tam nahlásit, případně 

zprostředkovat hovor. To samé v případě závislostí. Poté je můžeme motivovat k lepšímu životu. 

Ve chvíli, kdy odsouzený plní své povinnosti, jako je spolupráce, docházka, nepáchání trestné 

činnosti atd., kdy toto vše jedinec splňuje, nastává prostor pro řešení témat, která by mohla být 

spouštěčem protizákonného chování. Poskytujeme tedy určitý základ sociálního, psychologického 

a jiného poradenství.“149 

 Probační a Mediační služba poté zastává významnou funkci vzhledem k ukládání 

alternativních trestů, o čemž se budu zmiňovat v následujících kapitolách. 

 

3.2.5. Hlavní problémy vězňů po propuštění  

 

 „Měl jsem naštěstí kolem sebe lidi, kteří mi s návratem do společnosti velmi pomohli. 

Nedokážu si představit situaci, kdyby mě pustili z věznice bránou s pár věcmi a 6 000 Kč, které mi 

zůstaly. To bych nezvládl.“150 

 Ne každý vězeň ocitající se za branami věznice má to štěstí, že na něj čeká rodina či jiní 

blízcí lidé. Pokud tomu tak je, bývá návrat do společnosti jednodušší. Tito lidé odsouzenému 

mohou pomoci vyřídit nutné záležitosti, poskytnou mu ubytování či ho finančně podpoří. 

V opačném případě se jedinec při propuštění ocitá sám a je pouze na něm, jak se s touto náročnou 

situací vyrovná. V následujících kapitolách se pokusím popsat problémy při propuštění, jejichž 

řešení je velmi obtížné. K těm nejzávažnějším patří absence ubytování, nezaměstnanost, 

zadluženost, sociální stigmatizace a zpřetrhané či narušené sociální vazby.151 

 
148 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha. 17. 12. 2020. 
149 Tamtéž. 
150 Informant Roman, Praha, 13. 12. 2020. 
151 MERTL, Jiří a Pavel BAREŠ. Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup 

zaměstnavatelů k těmto osobám. Praha: VÚPSV, 2018, str. 17. 
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3.2.5.1. Absence ubytování 

 

 V případě, kdy nemá propuštěný vězeň blízké či příbuzné osoby, které by mu byly ochotné 

poskytnout alespoň na přechodnou dobu střechu nad hlavou, je hledání ubytování jednou z prvních 

nutných záležitostí, které bude jedinec muset řešit. Pokud je se svou situací srozuměn již za výkonu 

samotného trestu odnětí svobody, naskytují se mu možnosti, jak řešit tuto situaci s předstihem. 

První možností je sdělení informace o absenci ubytování svému sociálnímu pracovníkovi ve 

věznici, v rámci tzv. předvýstupního poradenství. Toto poradenství by měl mít odsouzený 

k dispozici v době pár měsíců před propuštěním na svobodu.  Druhou možností je přímá žádost 

svému sociálnímu kurátorovi v místě, kam se má odsouzený v plánu navrátit. Oba tito pracovníci 

mohou pomoci zprostředkovat ubytování v azylovém domě, v ubytovně či v noclehárně.152  

 V azylovém domě může osoba propuštěná na svobodu najít kromě dočasného celodenního 

ubytování také stravu či kuchyňku k přípravě, možnost praní a základní hygieny, sociální 

poradenství či psychickou a duchovní podporu. Tyto domy bývají rozděleny zvlášť pro ženy, muže 

a rodiny a podmínkou k přijetí bývá rozhovor se sociálním pracovníkem domu. Denní cena za 

ubytování s noclehem se pohybuje od 100 Kč do 250 Kč. Předpoklad pro pobyt je nejen aktivní 

práce jedince na změně nepříznivé životní situace, ale také dodržování řádu azylového domu, 

jehož součástí bývá zákaz alkoholu a jiných omamných látek. Další variantou mohou být levné 

ubytovny, které lze nalézt po celé České republice a slouží ke krátkodobému i dlouhodobému 

bydlení. Cena v těchto prostorách se pohybuje od 100 Kč do 300 Kč za noc a ubytování nabízí 

kromě vícelůžkových pokojů také kuchyňku, případně kantýnu či možnost praní prádla. Poslední 

variantou jsou noclehárny, které mívají omezenou provozní dobu na večerní a noční hodiny, tedy 

jejich využití je čistě pro přenocování. Úhrada za nocleh se pohybuje od 30 Kč do 100 Kč, a tudíž 

se řadí mezi nejlevnější možnosti přespání. Toto ubytování se stejně jako azylový dům neposkytuje 

osobám, jevící známky užití návykových látek.153  

 V případě nedostatku financí si může propuštěná osoba zažádat o příspěvek na bydlení, 

případně o doplatek na bydlení jako dávku hmotné nouze. (viz podkapitola 3.2.3.) Právě doplatek 

na bydlení je možný získat i pro bydlení v azylovém domě či ubytovně, jelikož se na rozdíl od 

příspěvku na bydlení neváže na trvalé bydliště žadatele. Oba příspěvky lze pobírat současně.154 

Bohužel i přes tyto veškeré možnosti nemusí vždy končit návrat do společnosti úspěchem. 

Velkým problémem je přeplněnost, a tudíž čekací lhůty na ubytování spolu s poplatky, které 

 
152 RUBIKON Centrum, z. ú., Kroky ke svobodě. 3 vydání [online] 2018. Praha. 5. 
153 Tamtéž. str. 19. 
154 Tamtéž, str. 20. 
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mohou být pro zadlužené jedince často nedosažitelné. Z tohoto důvodu je zásadní, aby byli 

odsouzení již ve věznici včas informováni o možnosti vyhledat své bydlení s předstihem. Dalším 

problémem mohou být samotní spolubydlící a jejich vliv: „Ubytovny jsou takové lehčí vězení. 

Najdete tam všechny staré známé, a celé to začíná znovu. Nemáte oblečení, nemáte co jíst a téměř 

ani kde bydlet. Jediné, co vám zbude, je vymyslet další trestnou činnost.“155 

 

3.2.5.2. Nezaměstnanost 

  

 Hledání stálého a legálního zaměstnání patří k dalším důležitým krokům, kterým by se 

propuštěný vězeň v prvních chvílích svého života na svobodě měl věnovat. Také v této oblasti je 

klíčová podpora blízkých lidí, pokud je možná. Bez této podpory může být velmi problematické 

urovnat si veškeré potřebné životní záležitosti, stabilizovat se a vykonávat běžné aktivity, jako je 

nalezení a následné udržení adekvátního zaměstnání. Hledání práce je v tomto případě navíc úzce 

provázané s bydlením, kdy si musí jedinec nejdříve získat určité zázemí a až poté se může začít 

poohlížet po možnostech zaměstnání.156 

 Podobně jako v případě hledání ubytování, i nyní má vězeň šanci věnovat se této 

problematice již ke konci výkonu svého trestu. Možností se nabízí hned několik - jedinec může 

tento problém řešit se sociálním pracovníkem ve věznici nebo napsat sociálnímu kurátorovi 

v místě svého návratu, zda by osobu před výstupem na svobodu nenavštívil a poprosit ho, zda by 

zjistil situaci na trhu práce v jeho místě návratu. Sociální kurátor mívá také často kontakty na 

zaměstnavatele, na které se může obrátit. Další možnosti jsou neziskové organizace působící ve 

věznicích. Ty také mnohdy nabízejí pomoc s hledáním zaměstnání, případně může odsouzený 

kontaktovat jinou nestátní organizaci, pracující s lidmi s trestní minulostí.157 

 Další možností, která výrazně pomůže odsouzenému k jeho dalšímu pracovnímu uplatnění 

je zvýšení kvalifikace v rámci učebních či studijních oborů. Tyto příležitosti by měl být odsouzený 

schopen zjistit u svého speciálního pedagoga ve věznici. Nabízejí se také možnosti rekvalifikace 

a dále je výhodou jakákoliv práce, kterou vězeň při výkonu svého trestu vykonával. Všechny 

zmíněné    zkušenosti   pak   může   použít   při   sepisování   životopisu   pro   svého   budoucího 

zaměstnavatele na svobodě. V praxi,  bohužel,  poukázání  na  své  pracovní aktivity při výkonu  

 
155 Informant František, Praha, 17. 12. 2020. 
156 MERTL, Jiří a Pavel BAREŠ. Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup 

zaměstnavatelů k těmto osobám. Praha: VÚPSV, 2018, str. 19-20. 
157  RUBIKON Centrum z. ú., Kroky ke svobodě, 3. vydání [online] 2018, Praha, str. 5. 



 

 

 

59 

trestu velká část z odsouzených nevyužije, jelikož by tím poukázali na svou trestní minulost.158  

 Mnoho propuštěných vězňů se uchyluje k práci na černo, tedy bez smlouvy. To s sebou 

nese mnoho příkoří, jako je časté nevyplacení výplaty zaměstnavatelem nebo nárůst dluhu na 

sociálním a zdravotním pojištění. Bohužel práce bez smlouvy je pro propuštěné vězně mnohokrát 

jedinou variantou, jak se vyhnout dopadům exekucí, ve kterých se ocitají.159 

 Pokud chce osoba po výkonu trestu odnětí svobody najít legální zaměstnání a neví kam 

směřovat, případně jak se připravit na pohovor, může využít tzv. Job kluby. O zařazení do jednoho 

z nich je možné požádat na Úřadu práce, případně se zeptat svého sociálního kurátora. Job club je 

poradenský program pro skupinu uchazečů o zaměstnání, kteří se potkávají na pravidelných 

setkáních. Na těchto schůzkách se uchazeči mohou dozvědět, jak napsat životopis, připravit se na 

pracovní pohovor a získat potřebné informace o zaměstnavatelích. V některých z nich je také 

přístup k internetu a tisku s pracovními nabídkami, a uchazeči tak mají možnost obtelefonovat 

vytipované zaměstnavatele. Další možností jsou krátkodobé či dlouhodobé brigády.160 

 Využívanou možností je také tzv. agenturní zaměstnávání, kdy se osoba zaregistruje                           

u individuální agentury, která mu zaměstnání zprostředkuje. Tato možnost je oblíbená pro časté 

spojení s možností ubytování. Tento typ zaměstnání se bohužel vyznačuje vysokou mírou 

prekarizace, tedy nejistotou způsobenou nahrazením dalším člověkem. Pro agentury je typická 

vysoká fluktuace zaměstnanců, špatné pracovní podmínky a malé odměny. S tím spojené 

ubytování je tudíž velmi rizikové, jelikož je pevně navázáno na zaměstnání. Stačí tedy např. 

dlouhodobější nemoc a osoba ztrácí nejen tolik potřebnou práci, ale i střechu nad hlavou.161 

 Jak můžeme vidět, situace s hledáním legální a slušné práce není pro propuštěné vězně 

vůbec příznivá. Jedním z hlavních důvodů těchto problémů je stigmatizace osoby v podobě 

záznamu v rejstříku trestů. Existence trestní minulosti tvoří velkou bariéru při hledání zaměstnání, 

a tudíž i při úspěšné resocializaci. Na vině jsou zřejmě obavy zaměstnavatele z budoucího páchání 

trestné činnosti, nespolehlivosti či špatného chování.162 S tím souhlasí také informant Roman, 

který uvádí, že v České republice je záznam v rejstříku trestu velkou překážkou, což je odlišné od 

ciziny, kde zaměstnavatelé tento výpis mnohdy vůbec nepožadují.163 Z důvodu strachu z odmítnutí 

pak uchazeči o zaměstnání ani neuvádějí své pracovní zkušenosti z věznice a nehlásí se na pozice, 

 
158 Tamtéž, str. 6.; MERTL, Jiří a Pavel BAREŠ. Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody                

a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám. Praha: VÚPSV, 2018, str. 25. 
159 MERTL, Jiří a Pavel BAREŠ. cit dílo. str. 25. 
160 RUBIKON Centrum z. ú., Kroky ke svobodě, 3. vydání [online] 2018, Praha, str. 22. 
161 MERTL, Jiří a Pavel BAREŠ. Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup 

zaměstnavatelů k těmto osobám. Praha: VÚPSV, 2018, str. 19-20. 
162 Tamtéž, str. 20-21. 
163 Informant Roman, Praha, 13. 12. 2020. 
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kde je nutné výpis z rejstříku trestů předkládat. Tento strach je mnohdy o to víc oprávněný, jelikož 

zaměstnavatelé nerozlišují činy, za které byl odsouzený potrestán.  

„Pro určité pozice bych ponechala v platnosti, že je záznam v rejstříku trestů absolutní 

překážkou. Pro některé jiné je to ale vzhledem ke společnosti kontraproduktivní. Chápu, že se 

zaměstnavatelé chtějí také chránit, ale možnost vyžadovat výpis z rejstříku trestů je pro ně moc 

velké právo, pokud to např. nesouvisí s majetkovou trestnou činností a tato skutečnost je 

neohrožuje. Řešení by mohlo být vytvoření určitého subjektu, který by byl nad zaměstnavatelem                

a odpovídal na dotazy ohledně trestního rejstříku. Zaměstnavatelé jsou totiž často vyděšení 

vysokým počtem záznamů v trestním rejstříku, přitom jde ale o výživné či o jiné, ne tolik závažné 

činy. To zaměstnavatel ale v mnoha případech nerozlišuje.“164  

S tímto názorem osobně plně souhlasím. Záznam v rejstříku trestů představuje obrovskou 

překážku pro propuštěné osoby z hlediska hledání legálního zaměstnání. Velmi dlouhé jsou také 

doby pro zahlazení odsouzení, které se pohybují od 1-15 let od délky samotného trestu.165 To pak 

pramení ve vysokou nezaměstnanost v okruhu propuštěných osob, což je nevýhodné i pro samotný 

stát, kdy musí vynakládat značné částky na dávkách a jiných platbách. Dle mého názoru by měl 

být regulovaný okruh zaměstnavatelů, případně pozic, u kterých si může zaměstnavatel výpis 

z trestního rejstříku vyžádat. S tím by měly být sníženy také jednotlivé doby pro zahlazení 

odsouzení. Samotné zaměstnávání bývalých vězňů by mělo být více podporované od státu např. 

v podobě určitých výhod pro zaměstnavatele a zřízením speciálních pozic pro tento typ lidí ve 

státních subjektech.  

 

3.2.5.3. Zadluženost 

                                                                                                                                                                  

Existence dluhů se řadí k dalším pravidelným problémům, s kterými se během výkonu trestu 

odnětí svobody a následně při přechodu do civilní společnosti setkává valná většina odsouzených. 

Mimo jiné patří také k příčinám, proč propuštěné osoby nevykonávají legální zaměstnání na stálou 

pracovní smlouvu. Právě dluhy a exekuce vytváří z této varianty zaměstnání velmi nevýhodnou 

možnost. Zadlužení dále znemožňuje i nalezení regulérního komerčního bydlení, jelikož na něj 

lidé jednoduše nemají dostatek peněz. Výsledná pozice pak není výhodná pro žádný subjekt, 

jelikož jsou tito jedinci nuceni žít v nejistotě a na hranici chudoby. Napříč tomu věřitelé poté jen 

 
164 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha. 17. 12. 2020. 
165 § 105 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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obtížně získávají své peníze zpět, jelikož se dlužníci vyhýbají legálnímu pracovnímu poměru, či 

je pro ně zkrátka nedosažitelný.166 

Zadluženost je také jedním z hlavních důvodů recidivy, na čemž se shoduje prakticky 

každý, kdo se tomuto tématu věnuje. Dle spolku Lighthouse má s dluhy problém v průměru 80 až 

90 % uvězněných osob. Drtivá většina z nich má přitom vícečetné exekuce. V roce 2018 připadalo 

na osobu ve věznici průměrně 12 exekucí s hodnotou 900 000 Kč. Největší podíl na dluzích tvoří 

dluhy vzniklé z půjček, úvěrů, dále za náklady trestního řízení, advokáty ex-offo či za zdravotní              

a sociální pojištění. Velmi časté jsou dluhy za výživné či dluhy vzniklé trestnou činností, které 

mají často dopad nejvyšší.167 

 Za hlavní příčiny předluženosti lze považovat kromě nízké finanční gramotnosti či sociální 

kompetence také nedostatečnou práci s odsouzenými během výkonu trestu. Odsouzení se často 

nemají ve výkonu trestu odnětí svobody s kým poradit v případech, kdy jim přijde žaloba či 

exekuční příkaz. Tyto dokumenty jsou pro ně příliš složité a odsouzení tak volí tu nejjednodušší 

cestu - problém neřešit. Záležitost je to o to komplexnější, jelikož i kdyby měl samotný personál 

věznice čas a chuť s vězni tyto problémy řešit, ani oni na to ve většině případů nejsou dostatečně 

kvalifikovaní.168 

 Přístup vězňů k problémům s dluhy se nepřekvapivě nemění ani po propuštění. Odsouzení 

nekomunikují s věřiteli ani exekutory a nepřebírají si poštu. Dlužníci tak nemají žádný přehled                   

o svých závazcích, nikterak je neřeší a nezabývají se jimi. To ale není nic neočekávaného. 

Odsouzení často nedokáží napsat dopis, neví, jak v těchto chvílích postupovat, jaké mají možnosti 

řešení, a tak to raději vzdají. Ve věznicích, kde jsou proti zásahům z běžného světa určitým 

způsobem „chráněni“ si na tento způsob řešení zvyknou a po propuštění tento přístup nehodlají 

měnit. Přitom je to právě výkon trestu odnětí svobody, kde mají dostatek času se o své závazky 

zajímat a naučit se na ně reagovat. Stačilo by jen kvalitní poradenství.169 

 Určitá pomoc v tomto závažném problému přišla v podobě projektu „Kontinuální práce se 

zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění“, který se zaměřuje na 

vytvoření metodických postupů při práci se zadluženým klientem, jenž využívá služeb sociální 

práce při výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. Cílem projektu je kontinuální sociální 

 
166 MERTL, Jiří a Pavel BAREŠ. Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup 

zaměstnavatelů k těmto osobám. Praha: VÚPSV, 2018, str. 22-23. 
167 Zadluženost a recidiva. Lighthouse spolek. 2018. [cit. dne 1. 2. 2021]. Dostupné z 

http://www.lgh.cz/zadluzenost/. 
168 OTMAROVÁ, Monika. Analýza zadluženosti klientů ve výkonu trestu odnětí svobody. Praha: Sdružení pro 

probaci a mediaci v justici, 2012, str. 1; http://www.lgh.cz/zadluzenost/ (Citováno dne 1. 2. 2021). 
169 Zadluženost a recidiva. Lighthouse spolek. 2018. [cit. dne 1. 2. 2021]. Dostupné z 

http://www.lgh.cz/zadluzenost/. 

http://www.lgh.cz/zadluzenost/
http://www.lgh.cz/zadluzenost/
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práce s odsouzeným a systematický přístup státu k dané problematice. Projekt, který započal 

v únoru 2019 ve spolupráci s již zmiňovaným spolkem Lighthouse, který se dané problematice 

věnuje, je potřebnou a dávno nutnou pomocí v tématu zadluženosti.170 Bohužel projekt je pouze 

dvouletý, a tak i přes jeho důležitost a potřebnost skončil stejně jako mnoho jiných úspěšných 

projektů, které byly ukončené ihned po vyčerpání časové a finanční dotace.171 

 Jak můžeme vidět, základním nedostatkem je nedostatečná finanční gramotnost 

odsouzených a obecný nezájem své dluhy řešit. Je potřeba vzdělávat nejen odsouzené, ale také 

školit pracovníky ve věznici. Dále je nutné podporovat více standardizovaných programů, jako byl 

program „Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po 

propuštění“ a v rámci Vězeňské služby do věznic získat více specialistů na dluhovou 

problematiku. Jenom tak bude možné odsouzeným zprostředkovat dluhové poradenství, zmapovat 

jejich dluhy, zvýšit finanční gramotnost a třeba i změnit jejich postoj k finančním závazkům. Tato 

dluhová osvěta by však měla pokračovat v podobě kontinuální péče i po propuštění v podobě 

dalších programů ať státních, tak nestátních organizací. Cílem musí být nejen příprava na návrat 

do civilní společnosti, ale také následná pomoc se v této společnosti udržet.  

 

3.3. Nedostatky vězeňského systému a jejich vliv na resocializaci odsouzených 

 

 Jak můžeme vidět, trest odnětí svobody se potýká s mnoha problémy. V následující 

kapitole se pokusím rozebrat ty nejzávažnější z nich a poskytnout vlastní pohled na jejich řešení. 

Každý z těchto problémů má zásadní vliv na resocializaci odsouzených a jen jejich společné 

komplexní řešení může zlepšit vězeňský systém jako takový.  

 

3.3.1. Nedostatek financí 

 

 Za hlavní nedostatek vězeňského systému považuji jeho podfinancování. Nedostatek 

finančních prostředků je příčinou většiny problémů trestu odnětí svobody, na čemž se shodne 

téměř každý odborník, který se danou tématikou zabývá. Nezáleží, jak správné jsou cíle a záměry 

jednotlivých koncepcí vězeňství, pokud na ně v rozpočtu nenajdeme dostatečné finanční zdroje. 

Trest odnětí svobody je totiž nejen trestem nejdůraznějším a nejpřísnějším, ale také trestem 

 
170 Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění. Vězeňská služba 

ČR. 2019. [cit. dne 1. 2. 2021]. Dostupné z https://www.vscr.cz/kontinualni-prace-se-zadluzenym-klientem-ve-

vykonu-trestu-odneti-svobody-a-po-propusteni/. 
171 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha. 17. 12. 2020. 

https://www.vscr.cz/kontinualni-prace-se-zadluzenym-klientem-ve-vykonu-trestu-odneti-svobody-a-po-propusteni/
https://www.vscr.cz/kontinualni-prace-se-zadluzenym-klientem-ve-vykonu-trestu-odneti-svobody-a-po-propusteni/
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nejnákladnějším. Česká republika zároveň figuruje na šestém místě evropského indexu vězeňské 

populace s průměrnou recidivou 63 %.172 

 Na kolik nás vyjde výkon trestu odnětí svobody? V roce 2019 tvořily výdaje Vězeňské 

služby ČR 11 700 000 Kč a průměrné denní náklady na jednoho vězně činily 1 492 Kč denně.173 

Pro srovnání: příjmy Vězeňské služby činily za tentýž rok 1 613 000 Kč. Kde tedy získat finanční 

prostředky pro zlepšení vězeňského systému? Pro financování pozitivních změn v oblasti českého 

vězeňství je dlouhodobě stěžejní využívání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie či 

Norských a dalších fondů, a to v co největší míře. Jsou to právě zmiňované dotované programy, 

které tolik pomáhají v jednotlivých sektorech vězeňského systému. Jako doplněk slouží vlastní 

hospodářská činnost Vězeňské služby, která by měla být podporována a vhodným dosažením 

zaměstnanců s manažerskými dovednostmi navyšována.174 

 Na začátku práce jsem zmiňoval určitou renesanci retributivní teorie, jelikož klesá důvěra 

veřejnosti k nápravným postupům v trestním řízení. To je dle mého názoru také důvod, proč není  

v České republice pociťována potřeba vkládat do vězeňského systému více financí. Ocitli jsme se 

v situaci, kdy jsme ztratili víru v nápravu pachatele, ale pachatele zároveň napravit nelze, jelikož 

trest odnětí svobody nemůže bez vložení dostatečných investic plnit svůj resocializační účel.  

Řešením by v tomto případě mohla být částečná privatizace vězeňství. Problematika, která 

s sebou nese mnoho zjednodušené paušalizace a spekulativních závěrů, přesto situace např. ve 

Velké Británii naprosto běžná. Privátním sektorem jsou zde zajišťovány elektronické 

monitorovací systémy, eskorty, justiční stráže, ale třeba také probační doby či další služby oblasti 

trestní justice. Podobný vývoj zaznamenalo Skotsko nebo třeba Severní Irsko.175 Této lákavé 

investiční možnosti se s chutí chytilo velké množství firem a přineslo tak do Evropy dlouhodobě 

prosperující business, který je běžný v USA. Ani privatizace samozřejmě není pouze čistě 

perfektním řešením a nese s sebou určité neduhy. I tak si ale myslím, že může být tento postup 

v současné situaci v České republice prospěšný a po malých částech by mohl stát za zkoušku. 

Častým a velmi zajímavým zjištěním je fakt, že privatizace s sebou v mnoha případech přináší 

zlepšení státních služeb. Státní zaměstnanci působící ve vězeňství počínají přemýšlet nad riziky 

ztráty svého, do té doby jistého, pracovního místa, které s sebou nese určité sociální výhody. 

 
172 Statistická ročenka Vězeňské služby ČR, 2019, str. 117, Incarceration rate in selected European Countries in 

2019. Statista. 2020 [cit. dne 1. 2. 2021] Dostupné z https://www.statista.com/statistics/957501/incarceration-

rate-in-europe/. 
173 Statistická ročenka Vězeňské služby ČR, 2019, cit. dílo. str. 49–50.  
174 Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2025, str. 135–137. 
175 LIEBLING, A., Prison Privatisation in Europe and Beyond: Changing States and Penal Rationalities. In: 

DAEMS T., D. van ZYLSMIT, SNACKEN S., European Penology? Hart Publishing Limited. 2013. str. 218-

223. 

https://www.statista.com/statistics/957501/incarceration-rate-in-europe/
https://www.statista.com/statistics/957501/incarceration-rate-in-europe/
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Studie z University of Cambridge z roku 2008 dokonce přišla se zjištěním, že v raných letech 

privatizace fungovaly v soukromých věznicích lepší vztahy mezi odsouzenými a dozorci než ve 

věznicích státních.176 Na druhou stranu je potřeba zmínit ne příliš pozitivní zkušenosti s privatizací 

v České republice, ať již vzpomínkou na 90. léta, či na nedávné pokusy zavedení elektronických 

náramků pro potřeby výkonu trestu domácího vězení.177 (viz podkapitola 4.5.2.1) 

Obecně je potřeba zlepšit financování vězeňského systému. V současné době trest odnětí 

svobody nemůže plnit svůj účel a resocializace odsouzených není dobře možná. V rámci trestu 

odnětí svobody je nutné investovat do mnoha jednotlivých sektorů, ať to jsou samotné věznice, 

pracovníci Vězeňské či Probační a mediační služby, resocializační programy či jiné důležité 

faktory. Je potřeba lépe hospodařit s finančními prostředky a aktivně vyhledávat možnosti jejich 

získání. Jedná se o komplexní problém, ale současný systém, kdy se do věznice vrátí přes 60 % 

vězňů, není prospěšný ani pro státní rozpočet a ani pro společnost samotnou. 

 

3.3.2. Nedostatek odborného personálu  

 

Druhý, velmi závažný problém vězeňského systému, který v mnoha případech úzce souvisí 

s nedostatkem finančních prostředků, je nepostačující počet odborných zaměstnanců                                        

a vychovatelů. Jak uvádí mimo jiné také plk. Mgr. Luboš Beránek, nedostatek odborného 

personálu patří spolu s hromadným ubytováním vězňů k hlavním problémům práce 

s odsouzenými. Nedostatek peněžních prostředků od státu má tak za následek, že na jednoho 

zaměstnance věznice připadá příliš mnoho odsouzených. Následkem této skutečnosti zaměstnanci 

nemají dostatečný prostor, aby mohli na vězně působit efektivně.178  

Tato skutečnost má obrovský dopad na reintegrační proces při výkonu trestu. Stejný názor 

také projevil probační úředník v našem rozhovoru: „Kdyby ve věznicích neexistovala 

poddimenzovanost vězeňského personálu, psychologů, psychiatrů, lékařů a dalších odborných 

složek, byl by reintegrační proces mnohem úspěšnější. V tuto chvíli trest odnětí svobody plní pouze 

účel izolační. Resocializační účel plní v opravdu malém procentu. Právě poddimenzovanost 

odborného personálu pociťuji jako největší problém vězeňského systému. Velká část odborného 

personálu je už navíc vyhořelá, a tudíž se jejich práce skládá z odemknutí a zamknutí kanceláře. 

Chybí zde dostatečná péče a tento přístup je poté přenášen i na mladou přicházející krev, která je 

 
176 SHEFER, G., LIEBLING, A., Prison privatization: In search of a business-like atmosphere? Criminology & 

Criminal Justice, 8(3). 2008. str. 261–265.  
177 VÁLKOVÁ, Helena, Vratislava ČERNÍKOVÁ a Jana FIRSTOVÁ. Aktuální otázky vězeňství. Praha: Policejní 

akademie České republiky v Praze, 2014, str. 27-29. 
178 Rada plk. Mgr. Luboš Beránek. 1. zástupce ředitele Věznice Vinařice. Praha. 25. 2. 2021. 
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následně zadušena. Fluktuace vychovatelů a sociálních pracovníků je z tohoto důvodu opravdu 

značná. Je to psychicky velmi náročná práce, která není finančně nijak extra hodnocená.“179 

 Neuspokojivý počet odborného personálu má velký vliv na celkovou kvalitu práce 

Vězeňské služby, jelikož ta je logicky vázaná na čas, který chybí. Mnoho pracovníků věznice je 

přetížených administrativou, velkým množstvím odsouzených a problémy, které s tím souvisí.180 

Právě vyhoření zaměstnanců je častým důvodem odchodu z pozice ve Vězeňské službě, což pro 

systém mnohdy znamená ztrátu kvalitního a pečlivého člověka, kterému jednoduše již nezůstala 

žádná energie. To může být ale v některých případech ta lepší varianta. V tom horším případě 

zůstává ve věznici osoba, která již nemá zájem pracovat s odsouzenými a z její práce se tak stává 

pasivní odškrtnutí pracovní doby. S tím souhlasí i oba dotazování informanti, kteří uvádí, že 

většina vězeňského personálu, a především vychovatelů, o odsouzené neprojevují absolutně žádný 

zájem. Z hlediska dobrých vztahů je proto klíčové tyto zaměstnance neobtěžovat a nic po nich 

nechtít. Souhlasně ale uvádějí, že při výkonu svého trestu potkali jedince, u kterých toto pravidlo 

neplatí.181 

 Pro zlepšení popsané situace je nutné zesílit motivaci odborného personálu. Prostředí 

Vězeňské služby musí motivovat nejen nově příchozí osoby, ale i ty stávající. Je potřeba posílit 

řady vychovatelů a ostatních zaměstnanců Vězeňské služby a zároveň je finančně motivovat, aby 

pro ně byla práce zajímavá. Není možné, aby byl nově příchozí zaměstnanec po chvíli ve věznici 

demotivován celkovým prostředím a podřídil se mu. S touto skutečností by měli pracovat také 

zaměstnanci věznic ve vedoucích pozicích a všímat si jedinců, kteří mají o práci s vězni opravdový 

zájem. Tyto jedince by měli odměňovat a motivovat tak zbytek pracovníků věznice. Zmiňované 

postupy ale nebudou možné, dokud stát nevloží do personálu věznic více finančních prostředků, 

ať již na rozšíření jejich počtu, tak na zvýšení jejich ohodnocení. Teprve pak může personál 

fungovat s dostatečnou energií a zároveň získat více času, aby mohl pracovat na úspěšné 

kontinuální resocializaci odsouzených.  

 

 

 

 

 

 
179 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha. 17. 12. 2020. 
180 RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil, vězeňský kaplan ve věznici Vinařice a vazební věznici Praha Pankrác. 

Praha, 15. 12. 2020. 
181 Informant Roman, Praha, 13. 12. 2020; Informant František, Praha, 17. 12. 2020. 
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3.3.3. Přeplněnost věznic 

 

 Třetím problémem, který brání dostatečnému naplňování účelu trestu, je přeplněnost 

věznic. V mnoha věznicích je naprosto běžné hromadné ubytování na dlouhých chodbách, které 

připomínají „noclehárny“. Tyto prostory nejsou určeny pro racionální diferenciaci vězněných 

osob. Neoddělování jednotlivých skupin odsouzených vede k velmi obtížnému individuálnímu 

zacházení s vězněnými osobami a přispívá tak k rizikům recidivy odsouzených. Na nevyhovující 

vězeňskou architekturu se přitom upozorňuje již dlouhou dobu. Ve vyspělých vězeňských 

systémech převažují menší ústavy, které předpokládají vnitřní diferenciaci. Tato diferenciace však 

není založena pouze na rozdělování odsouzených do skupin, ale na diferencování individuálních 

metod a programů práce s odsouzenými.182 

 Problém přeplněnosti věznic s sebou nese mnoho negativních důsledků, jako jsou 

přeplněné a nehygienické podmínky, stálý nedostatek soukromí, omezené aktivity mimo cely, 

přetížené zdravotnické služby či zvýšené napětí a větší míru násilí mezi vězni navzájem a mezi 

vězni a dozorci.183 Stejné zkušenosti uvádí také informanti, s kterými jsem měl možnost mluvit 

v rámci mého výzkumu: „Na malém pokoji nás bylo šest. Mimo to byli ještě pokoje větší, kde bylo 

pohromadě 12 lidí. Podmínky se ale stále měnily spolu s vězeňskými předpisy. Věznice byla stále 

plná a na pokoji to opravdu nebylo příjemné.“184 České věznice jsou bohužel na zásadě 

hromadného ubytování vystavěny. Není to ale problém pouze starých budov, vycházejících 

z dřívějšího systému, který byl postavený na principu pracovních táborů a tezích o kolektivní 

výchově.185 Systém hromadného ubytování kopírují také nově vystavené ubytovny pro odsouzené. 

Ubytovací místnosti s více lůžky přitom představují hrozbu v podobě zastrašování a násilí mezi 

odsouzenými a omezují řádný dozor ze strany věznice.186 S velkým množstvím vězňů pak 

samozřejmě také souvisí nedostatek času pracovníků věznice na jednotlivé odsouzené, jak jsem 

popsal v předchozí podkapitole. 

Jaké může být řešení problému přeplněnosti vězeňských prostor? Mohlo by se zdát, že 

východiskem je rekonstrukce stávajících věznic, výstavba věznic nových, případně změna systému 

ubytování ve věznicích. Není tomu tak, jelikož v tomto případě se jedná pouze o krátkodobé řešení. 

 
182 Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2025, str. 44.  
183 Veřejný ochránce práv. Zpráva ze sytematických návštěv veřejného ochránce práv. Brno, 2016. str. 19 [cit. dne  

3. 2. 2021] Dostupné z https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/14-2014-NZ-

Souhrnna_zprava_z_navstev_veznic.pdf. 
184 Informant Roman, Praha, 13. 12. 2020. 
185 Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2025, str. 55. 
186 Veřejný ochránce práv. Zpráva ze sytematických návštěv veřejného ochránce práv. Brno, 2016, str. 19                        

[cit. dne 3. 2. 2021]  Dostupné z https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/14-2014-NZ-

Souhrnna_zprava_z_navstev_veznic.pdf. 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/14-2014-NZ-Souhrnna_zprava_z_navstev_veznic.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/14-2014-NZ-Souhrnna_zprava_z_navstev_veznic.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/14-2014-NZ-Souhrnna_zprava_z_navstev_veznic.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/14-2014-NZ-Souhrnna_zprava_z_navstev_veznic.pdf
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Pro nalezení správného východiska musíme hledat v příčinách samotného problému. Tuto příčinu 

představuje především špatná trestní politika, a to ve dvou hlavních bodech.  

Prvním z nich je nedostatečné využívání alternativních trestů a jejich časté nahrazování 

krátkodobými tresty odnětí svobody. Na otázku příčiny tohoto postupu soudů jasně odpověděl 

dotazovaný úředník Probační a mediační služby: „Trend krátkodobých trestů je z důvodu rychlosti 

celého procesu. Soudci kvůli náporu a fluktuaci nemají čas čekat na určitou alternativu. Vstup 

Probační a Mediační služby je vždy čas navíc. Spousta věcí by se dala řešit odklony, ale státní 

zastupitelství to s námi kvůli dlouhým lhůtám řešit nechce.“187 Jak můžeme vidět, samotný 

problém pramení již v přetížení samotných soudů. Dokud se ale bude tento problém řešit co 

nejrychlejším možným rozhodováním ve formě trestu odnětí svobody, volnějších věznic se nikdy 

nedočkáme. Takový přístup soudů je bohužel krátkozraký a není žádným překvapením, že nijak 

nepřispívá k naplnění účelu trestu odnětí svobody. Pokud se ale podíváme na zatíženost 

jednotlivých soudů a jejich soudců, nemůžeme se jejich postupu příliš divit. 

Druhým bodem, který může výrazně pomoci problému přeplněnosti věznic, je spolu 

s větším využíváním odklonů dekriminalizace určitých trestných činů. Velkou část odsouzených 

v České republice tvoří v současné době jedinci, kteří si odpykávají svůj trest za zanedbání 

povinné výživy.188 Právě povaha neplacení výživného jako trestného činu s následkem trestu 

odnětí svobody je v politických a dalších kruzích často diskutované téma.189 S tím souhlasí                        

i dotazovaný informant Roman, v rámci mého rozhovoru: „Věznice jsou plné lidí, kteří se tam 

dostali na základě neplacení alimentů. To je přeci šílené, tito lidé nemají ve věznicích co dělat. 

Systém je těmito lidmi zahlcen. Tohle je přesně případ, kdy by bohatě stačil alternativní trest ve 

formě domácího vězení.“190 

Pro řešení daného problému je nutná koncepční změna trestní politiky. Tuto trestní politiku 

je nutné přehodnotit a podpořit prvky restorativního pojetí justice. Začít se ale musí již ulehčením 

přetížených soudů a soudců. Účinným řešením přeplněnosti věznic je častější využívání 

alternativních opatření a dekriminalizace určitých trestných činů, na jejichž pachatele by bylo 

vhodné působit jiným způsobem než trestem odnětí svobody. Takový postup ulehčí vězeňskému 

systému a umožní individuální zaměření se na jednotlivé odsouzené osoby.  

 

 

 
187 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha, 17. 12. 2020. 
188 § 196 zák. č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník. 
189 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha, 17. 12. 2020. 
190 Informant František, Praha, 17. 12. 2020. 
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3.3.4. Nedostatečné propojení penitenciární a postpenitenciární péče 

 

 Fungující kontinuální sociální péče je základním předpokladem úspěšného návratu 

odsouzeného zpět do civilní společnosti. V předchozích kapitolách jsem detailně popsal jak složku 

penitenciární, tak složku postpenitenciární, která by měla přímo navazovat. Bohužel právě 

návaznost vězeňské péče a následné péče po propuštění na svobodu v České republice příliš 

nefunguje. I kdyby odsouzený obdržel ve výkonu trestu tu nejlepší péči od vychovatelů, v případě, 

že bude po konci trestu „vypuštěn“ do svobodného světa bez peněz, ubytování a kontaktů, nebude 

mu to nic platné. Ve vězení žil odsouzený mimo realitu. Byl zvyklý na pravidelný přísun potravy, 

měl kde spát, nemusel se starat o zajištění základních existenčních potřeb. Kontakt s vnějším 

světem má často zprostředkovaný velmi sporadicky či v některých případech vůbec. Život ve 

věznici je dán režimem, povinností, životem ve skupině různých jedinců a odsouzenému nezbude 

nic jiného než se tomuto systému přizpůsobit.191 Šok při návratu do společnosti může být proto 

obrovský. To je důvod, proč je nutné co nejvíce propojit složku penitenciární a postpenitenciární 

péče, zlepšit komunikaci mezi světem ve věznici a světem civilním. Je tudíž nutné více sjednotit 

sociální pracovníky uvnitř věznice s těmi vně a pokud možno co nejvíce docházet do věznic                        

a mluvit s odsouzenými napřímo. S tím souvisí také navýšení počtu jak zaměstnanců samotných 

věznic, tak i pracovníků zajišťující péči postpenitenciární.  

Na zmíněném problému se shodli všichni dotazování odborníci, včetně úředníka 

z Probační a mediační služby: „Hlavním problémem v rámci resocializace vězňů do společnosti je 

nedostatečná provázanost penitenciární a postpenitenciární péče. Skvělým řešením je situace ve 

Velké Británii, která se od nás na počátcích učila a dnes jsou již se svým přístupem naprosto jinde. 

Zde mají nejen probační úředníky mimo věznice, ale také úředníky uvnitř, kteří motivují a směřují 

konkrétní vězně správným směrem. Dalším důležitým faktorem je příliš odsouzených na jednoho 

probačního úředníka, a proto se nemůžeme všem odsouzeným věnovat s dostatečnou péčí.“192  

Informace, že se ve Velké Británií v době jejich začátku Probační a mediační služby učili 

od České republiky a dnes nás předběhli o několik délek, je velmi smutná a nepřekvapující 

zároveň. Právě existence pracovníků uvnitř věznice s propojením se světem venku, ideálně v rámci 

jedné organizace, je z pohledu resocializace odsouzených zásadní. Tito úředníci totiž mohou lépe 

pochopit individuální potřeby každého vězně a pomoci mu s jeho potřebami přesně tak, jak to nyní 

 
191 Rada plk. Mgr. Luboš Beránek, 1. zástupce ředitele Věznice Vinařice. Praha, 25. 2. 2021. 
192 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha, 17. 12. 2020. 
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funguje ve Velké Británii.193  Znovu je ale nutné na problém pohlížet komplexně a začít především 

lepším financováním celého systému a s ním spojených pracovníků.  

 

3.3.5. Fungování programů zacházení 

 

 Program zacházení určuje využití většiny času odsouzeného ve věznici. Je to základní 

aspekt vlivu na vězně a na jeho případný život po propuštění. Nebo alespoň tak by to mělo být 

v ideálním případě. Jeho jednotlivé složky jsem podrobně rozebral v předchozích kapitolách.  

Na program zacházení a jeho obecné probíhání jsem se dotazoval jak odborníků, tak 

informantů z řad odsouzených. Zajímaly mě především odchylky v jejich pohledu na tento systém 

a fungování v praxi. Informanti z řad odsouzených měli z programů zacházení velmi podobné 

dojmy: 

 „Program zacházení pro mě byl sestaven, ale celé je to pouze na oko. Program zacházení 

nefunguje. Program se každé tři měsíce kontroloval. Vychovatel si vás zavolá a ptá se na jednotlivé 

aktivity. Vše je ale pouze formalita. Když máte číst knížky, tak už nikoho nezajímá, zda je opravdu 

čtete a případně jaké. Stačí odpovědět: „Ano, čtu.“ a jde se dál. To byl celý program: sledování 

TV, ping-pong a knížky. Jak to ale probíhalo v praxi, už nikoho nezajímalo. Nikdo mi do volného 

času nezasahoval. Ve věznici volnočasové aktivity naprosto nefungovaly. Na tento fakt si stěžovali 

i vězni, kteří měli šanci zkusit systém jiné věznice. Dalo by se říct, že jsem čtyři roky četl knížky. 

Knihovna byla opravdu obsáhlá. Ty aktivity mi k ničemu nebyly. Jejich jediný účel byl, aby mohl 

personál vykazovat určitou činnost.“194 

Podobné zkušenosti popisuje také informant František: „Zájmové aktivity často končí 

celodenním nicneděláním. Já jsem měl šachový a filmový kroužek, na kterých jsem se pouze vypsal, 

že jsem tam byl, ale nic to neznamenalo. Šachy jsem si zahrál, kdy jsem chtěl, a to samé s televizí. 

Někdy se ale stalo, že nám pustili hezký film, tak jsem se místo spaní zašel podívat. Většinu kroužku 

vedou odsouzení pod dohledem pedagoga nebo vychovatele, kteří tam ve finále téměř nechodí, 

jelikož to dělají odsouzení. Ti napíšou docházku samozřejmě tak, jak se s nimi domluvíte. Co ale 

musím vyzdvihnout, je výborná knihovna - pokud znáte knihovníka, máte dobrou knihovnu. Přečetl 

jsem 3–4 knížky týdně.“195 

 
193 How does the probation service work? Doingtime, a guide to prison and probation. [cit. 15. 3. 2021]. Dostupné z 

https://www.doingtime.co.uk/how-probation-works/how-does-the-probation-service-work/. 
194 Informant Roman, Praha, 13. 12. 2020. 
195 Informant František, Praha, 17. 12. 2020. 
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Z obdržených odpovědí to vypadá, že věznice v České republice představují perfektně 

vybavené knihovny. Čtení jistě patří k prospěšným činnostem, ale přesto si myslím, že by nemělo 

tvořit většinu času stráveného ve věznici. K odpovědím dotazovaných odsouzených je také nutné 

uvést, že dotazovaný vzorek čtení ovládal, což ve věznicích není žádným pravidlem.  

Můžeme vidět, že programy zacházení často jednoduše nefungují. Aktivity ve výkonech 

trestu se odvíjí od jednotlivých věznic, jejich vybavenosti a v neposlední řadě od časových 

možností nebo vůle vězeňských pracovníků. V těch lepších případech se k prospěšným 

volnočasovým aktivitám dostanou motivovaní jedinci, v těch horších nikdo. To nevyvrací ani plk. 

Mgr. Luboš Beránek:  

„Programy zacházení fungují především u motivovaných jedinců na specializovaných 

oddílech. U běžné vězeňské populace jsou pouze prostředkem účastnit se např. sportovních aktivit. 

Pro tuto skupinu jsou zajímavé pouze do doby jednání o jejich žádosti o podmíněném 

propuštění.“196 

Příčinou současného stavu programu zacházení je několik faktorů. Jedním z nich je 

zmiňovaný nedostatek času vězeňských pracovníků, kteří kvůli převisu a náporu odsouzených 

působí ve věznicích spíše jako „pošťáci“. Ve své pozici nemají dostatečný prostor na výchovné 

působení, motivaci a případnou resocializaci. Právě nedostatečná motivace odsouzených 

představuje další příčinu neúčinnosti programů. Odborníci shodně uvádějí, že se vězni zapojují do 

programů povětšinou ve sledované době pro podmíněné propuštění. 197 

Je nutné více motivovat odsouzené pro zapojení se do programů a zároveň přizpůsobit 

programy tak, aby se do nich vězni zapojovat chtěli. Docílit tohoto stavu je však možné pouze při 

ulehčení vychovatelům Vězeňské služby, případně navýšením jejich počtu. Většina těchto 

zaměstnanců vykonává přebytek administrativní práce, která je vyčerpává a pak jim nezbývá 

energie na vymýšlení a realizaci zajímavých a prospěšných aktivit v rámci jednotlivých programů 

zacházení. Každý s dotazovaných informantů uvedl, že narazil na světlé výjimky z řad pracovníků 

věznice, kteří se vězňům snažili v rámci aktivit programů zacházení opravdu pomoci. Oba 

informanti uvedli, že si této skutečnosti velmi vážili, jelikož byla ojedinělá.198 

 Mezery v programech zacházení bohužel nenajdeme pouze při průzkumu využívání 

volného času. Nedostatky se nacházejí i u aktivit zásadnějších, jako je zaměstnávání či vzdělávání. 

V případě těchto aktivit bývá sice již motivace samotných vězňů z mnoha důvodů vyšší, ale do 

 
196 Rada plk. Mgr. Luboš Beránek. 1. zástupce ředitele Věznice Vinařice. Praha 25. 2. 2021. 
197 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha 17. 12. 2020 Rada plk. Mgr. Luboš Beránek.                              

1. zástupce ředitele Věznice Vinařice. Praha. 25. 2. 2021. 
198 Informant Roman, Praha, 13. 12. 2020; Informant František, Praha, 17. 12. 2020. 
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cesty se jim staví ať již zmiňovaný nedostatek aktivit nebo jejich provádění pouze v určitých 

věznicích. To byl také případ informanta Romana. Ten uvádí, že sice možnost vzdělání či zvýšení 

kvalifikace dostal, ale tato možnost se vázala na přesunutí do věznice, která byla vzdálená jeho 

rodině. Roman si přirozeně vybral zůstat blízko své fungující rodiny, která ho podporovala a velmi 

mu při výkonu trestu odnětí svobody pomáhala. V této věznici ale žádné podobné aktivity 

organizovány nebyly.199  

Myšlenka sestavování kvalitních programů zacházení nesmí zůstat pouze u komplexní 

zprávy na papíře. Je nutné promítnout jejich individualizaci vzhledem k osobě odsouzeného také 

do praxe a navýšit možnosti jednotlivých aktivit ve všech věznicích. To se musí týkat nejen aktivit 

pracovních a vzdělávacích, ale také aktivit volnočasových a dalších. Jen v podobě kvalitního 

fungování všech aktivit pohromadě může program zacházení docílit kýžených dopadů na 

resocializaci odsouzeného, během výkonu trestu odnětí svobody. 

 

3.4. Shrnutí 

 

Z výše uvedeného můžeme vidět, že se trest odnětí svobody potýká s problémy, které je 

potřeba řešit. Na tyto nedostatky ale nelze pohlížet jako na individuální záležitosti, ale jako na 

jeden komplexní celek. Je potřeba začít u přetíženosti soudů, u jejich fungování s přemírou 

administrativy. Další důležitou otázkou je dekriminalizace určitých trestných činů a tím ulehčení 

celému trestnímu systému. Velmi důležité je financování vězeňství jako takového. Zde je nutné si 

uvědomit, že neúspěšná resocializace odsouzených má obrovské dopady na finanční náklady, 

jelikož se projevuje mimo jiné ve vysoké recidivě. Z dlouhodobého hlediska se vyplatí vynaložit 

finanční prostředky do resocializačních programů a ostatních aktivit v rámci postpenitenciární 

péče. Je nutné celý systém provázat a motivovat nejen samotné odsouzené, ale také zaměstnance, 

aby na sobě pracovali a tím přispívali k celkovému zlepšení vězeňského systému. 

Na otázku, co je hlavním nedostatkem vězeňského systému, odpověděl dle mého názoru 

skvěle RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil: „Vězeňskému systému chybí více lásky a víry. A to 

myslím nejen té náboženské, ale víry v možnost změny. Pokud člověk, který s vězni pracuje, nevěří 

v možnost změny, tak mu to ubírá vítr z plachet. Pokud chybí srdce, které vězni věří, že v něm je 

kus něčeho dobrého, pak může svou práci provádět, jakkoliv technologicky dobře, ale nikdy 

 
199 Informant Roman, Praha, 13. 12. 2020; Informant František, Praha, 17. 12. 2020. 
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nebude tato práce fungovat správně.“200 To je dle mého názoru pravda, která platí nejen o přístupu 

v samotné věznici, ale také o přístupu celé společnosti. Dokud nebudeme chtít jako společnost 

uvězněným lidem opravdu pomoci a napravit je, nikdy úspěšné resocializace odsouzených 

nedocílíme.  

 Nesporným faktem je skutečnost, že by trestu odnětí svobody značně prospělo snížení 

počtu vězněných osob. Této skutečnosti lze jednoduše docílit efektivnějším využíváním 

alternativních trestů. Ty totiž na rozdíl od trestu odnětí svobody nemají tak silný dopad na veřejný 

rozpočet a resocializace je v jejich případě o mnoho snazší. Právě nedostatečné využívání 

alternativních metod trestání patří k jednomu z dalších velkých nedostatků, které ovlivňují trestní 

politiku státu. V následující kapitole proto rozvedu dva alternativní tresty, a to trest domácího 

vězení a trest obecně prospěšných prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
200 RNDr. Mgr. Miloš František Převrátil, vězeňský kaplan ve věznici Vinařice a vazební věznici Praha Pankrác. 

Praha, 15. 12. 2020. 
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4.  Domácí vězení 
 

Trest domácího vězení představuje jednu z nejvýraznějších novinek, které přinesl zákon č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník. Nejedná se však o novinku absolutní, jelikož tento druh trestu znal 

již trestní zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích. Obecně má trest domácího 

vězení původ v zámoří, v USA začal být užíván již v osmdesátých letech 20. století a v Evropě se 

v různých podobách objevuje v mnoha zemích. 201 Ve většině z nich ale nepředstavuje alternativní 

sankci, jako v případě České republiky, nýbrž své uplatnění nachází v rámci podmíněného 

propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.202 

Dle důvodové zprávy k trestnímu zákoníku bylo začlenění trestu domácího vězení (včetně 

možnosti elektronického sledování) vedeno požadavkem zachování pozitivních rodinných                         

a pracovních vazeb i ekonomickými hledisky vztahujícími se k výkonu takového trestu. V tomto 

případě je myšleno značné ušetření prostředků vynakládaných na výkon nepodmíněného trestu 

odnětí svobody. Důvodová zpráva dále uvádí, že se jedná především o alternativu právě 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který by měla být ukládaná osobám, které je třeba 

s přihlédnutím k povaze a závažnosti trestného činu, osobě pachatele i možnostem jeho 

resocializace, sice bezprostředně postihnout omezením osobní svobody, ale postačuje vzhledem 

k jejich osobním vlastnostem a rodinným poměrům podstatně menší intenzita zásahu. Zákon 

počítá také s přiměřenými omezeními či povinnostmi, které může soud v rámci výkonu tohoto 

trestu uložit.203 

Hlavním důvodem zavedení trestu domácího vězení do systému trestů v České republice 

byla přeplněnost věznic a s tím spojené vysoké náklady státu na výkon trestu odnětí svobody.204 

Od trestu se očekávalo snížení podílu ukládání trestů odnětí svobody, neboť tato moderní sankce, 

představující určitý kompromis mezi omezením svobody pachatele trestného činu a jeho 

ponecháním na svobodě, je nejpřísnější alternativou k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, což 

můžeme mimo jiné odvodit ze systematického zařazení domácího vězení v rámci taxativního 

 
201 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik, str. 

331. 
202 ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka a Dagmar DOUBRAVOVÁ, ed. Probace a mediace: možnosti řešení 

trestných činů. Praha: Portál, 2010. str. 158 
203 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník. 
204 BOLEDOVIČOVÁ, Lucie. Podmínky uložení českého trestu domácího vězení a anglického curfew requirement. 

Trestněprávní revue č. 1/2013, str. 63. 
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výčtu trestů obsaženém v § 52 odst. 1 trestního zákoníku na druhém místě, hned za odnětím 

svobody.205 

 

4.1. Právní úprava trestu domácího vězení  

 

Zákonné vymezení trestu domácího vězení včetně podmínek jeho uložení a následků 

porušení podmínek stanovených pro jeho výkon upravuje trestní zákoník v § 60 a § 61. Trestní 

zákoník dále upravuje podmínky přeměny trestu odnětí svobody v trest domácího vězení, což 

najdeme upraveno v ustanovení § 57a. Další možnost aplikace trestu domácího vězení najdeme              

v § 88 ve spojení s § 89 odst. 2, kdy může soud v případě podmíněného propuštění odsouzenému 

stanovit povinnost dodržovat ve zkušební době režim domácího vězení.  

Výkon trestu domácího vězení je upraven v zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním, konkrétně v ustanoveních § 334a až 334h. Podrobnosti kontroly výkonu trestu domácího 

vězení jsou poté stanoveny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 459/2009 Sb., o kontrole 

výkonu trestu domácího vězení, k jejímuž vydání je Ministerstvo spravedlnosti zmocněno 

ustanovením § 334h zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Se samotným výkonem trestu 

domácího vězení dále souvisí vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 458/2009 Sb., kterou se 

stanoví denní sazba na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady. 

Zajištění kontroly výkonu trestu domácího vězení můžeme najít také v zákonu č. 257/2000 Sb.,               

o Probační a mediační službě a ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím 

řádu pro okresní a krajské soudy. 

 

4.2. Podmínky pro uložení trestu domácího vězení 

 

 Trest domácího vězení může být uložen jako samostatný trest pouze za předpokladu, že 

vzhledem k povaze a závažnosti činu, osobě a poměrům pachatele není uložení jiného trestu 

třeba.206 Kumulace tohoto trestu s ostatními druhy trestů možná je, avšak s omezením, které 

stanovuje ustanovení § 53 odst. 1 trestního zákoníku, tedy že domácí vězení nelze uložit vedle 

trestu odnětí svobody a trestu obecně prospěšných prací. 

 
205 JELÍNEK, Jiří. O novém trestním zákoníku: sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické 

dny, květen 2009, trestněprávní sekce. Praha: Leges, 2009. Teoretik. str. 59; ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: 

komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. Velké komentáře, str. 815. 
206 § 60 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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 Primární podmínkou pro uložení trestu domácího vězení je skutečnost, že je pachatel 

odsouzen za přečin, tedy jakýkoliv nedbalostní trestný čin, nebo za úmyslný trestný čin, u něhož 

horní hranice sazby trestu odnětí svobody nepřekračuje pět let.207 Tato podmínka je tedy stejná, 

jako u trestu obecně prospěšných prací,208 institutu upuštění od potrestání209 či odklonů v trestním 

řízení v podobě podmíněného zastavení trestního stíhání210 a narovnání.211 Aplikace trestu 

domácího vězení je tedy možná u poměrně široké kategorie trestných činů. 

Druhou základní podmínkou uložení trestu domácího vězení je závěr soudu o skutečnosti, 

že vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a osobě a poměrům pachatele lze mít 

důvodně za to, že postačí uložení tohoto trestu, a to i v případě vedle uložení trestu jiného.212 Tato 

podmínka vymezuje trest domácího vězení vedle trestu odnětí svobody. Soud v tomto případě tedy 

musí odůvodnit, že domácí vězení představuje postačující sankci, tedy že není nutné uložit trest 

odnětí svobody. Mimo osobu pachatele a možností jeho nápravy soud při posuzování hodnotí také 

povahu a závažnost činu a poměry pachatele. 

 Třetí podmínku pro uložení trestu odnětí svobody představuje písemný slib pachatele, že 

se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na dané adrese a při výkonu kontroly poskytne 

veškerou potřebnou součinnost.213 Bez poskytnutí tohoto slibu soud nemůže trest domácího vězení 

v žádném případě uložit, což má účel právě především z hlediska resocializačního účinku trestu a 

k zajištění bezproblémového provádění kontroly tohoto trestu.214 

 

4.3. Povinnosti pachatele 

 

 Soud může uložit trest domácího vězení až na dobu dvou let.215 To neplatí v případě 

mladistvých pachatelů a v případě ukládání trestním příkazem. V obou těchto situacích je 

maximální výměra trestu omezena na jeden rok.216 Jedinou výjimku z těchto pravidel představuje 

přeměna trestu odnětí svobody na trest domácího vězení na základě ustanovení § 57a zák. č. 

40/2009 Sb. Soud v takovém případě přeměňuje trest odnětí svobody na trest domácího vězení 

 
207 § 14 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
208 § 62 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
209 § 46 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
210 § 307 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
211 § 309 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
212 § 60 odst. 1 písm. a) zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
213 § 60 odst. 1 písm b) zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
214 KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR), str. 73-74. 
215 § 60 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
216 § 26 odst. 2 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže; § 314e odst. 2 písm b) zák. č. 141/1961 Sb.,             

o trestním řízení soudním. 
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v poměru 1:1, tedy za každý nevykonaný den zbytku trestu odnětí svobody se počítá jeden den 

trestu domácího vězení. V tomto případě není soud nejvyšší výměrou trestu domácího vězení 

vázán. 

 Po dobu uloženého výkonu trestu domácího vězení představuje základní povinnost 

pachatele zdržovat se v určeném obydlí nebo jeho části v soudem stanoveném časovém období ve 

stanovené době, pokud mu v tom nebrání důležité důvody, zejména výkon jeho zaměstnání nebo 

povolání nebo poskytnutí zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb v důsledku 

onemocnění nebo úrazu.217 Výkon trestu domácího vězení lze zpřísnit uložením přiměřených 

omezení nebo povinností, které jsou uvedeny v § 48 odst. 4 trestního zákoníku.218 Pachateli se dále 

zpravidla uloží, aby dle svých sil nahradil škodu nebo odčinil nemajetkovou újmu, která vznikla 

v důsledku trestné činnosti, či vydal bezdůvodné obohacení.219 Porušení některých z těchto 

povinností či omezení může mít za následek nařízení náhradního trestu odnětí svobody dle 

ustanovení § 61 trestního zákoníku. 

 Samotné obydlí, tedy v tomto případě místo, kde je pachatel povinen se zdržovat, definuje 

§ 133 zák. č. 40/2009 Sb., který stanovuje, že se obydlím rozumí dům, byt nebo jiná prostora 

sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející. Z této definice můžeme vyčíst, že se tato 

povinnost může vztahovat nejen k domu či bytu, ale teoreticky také na ubytovnu, pokud se v ní 

pachatel zdržuje. V souvislosti s výkladem daného ustanovení by měl mít pachatel na základě                  

§ 506 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, možnost pohybu také na pozemcích 

bezprostředně spojených s jeho domem tedy např. na zahradě. V tomto případě hrají velkou roli 

právě poměry samotného pachatele, které by měl soud spolehlivě zjistit před uložením samotného 

trestu. Zde musí soud posoudit vhodnost uložení trestu domácího vězení. Logicky tak není vhodné 

uložit trest domácího vězení pachateli bez skutečného trvalého bydliště na území České republiky 

 
217 § 60 odst. 3 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
218 § 48 odst. 4 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:  

Soud může jako přiměřená omezení a přiměřené povinnosti uložit zejména 

a) podrobit se výcviku pro získání vhodné pracovní kvalifikace, 

b) podrobit se vhodnému programu sociálního výcviku a převýchovy, 

c) podrobit se léčení závislosti na návykových látkách, které není ochranným léčením podle tohoto zákona 

d) podrobit se vhodným programům psychologického poradenství, 

e) zdržet se návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí a styku s určitými       

osobami, 

f) zdržet se neoprávněných zásahů do práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob, 

g) zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek, 

h) zdržet se požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, 

i)  uhradit dlužné výživné nebo jinou dlužnou částku, 

j)  veřejně se osobně omluvit poškozenému, nebo 

k) poskytnout poškozenému přiměřené zadostiučinění. 
219 § 60 odst. 5 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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či v případě spolubydlení s větším počtem osob.220 Samotné místo výkonu trestu se specifikuje 

nikoli v odsuzujícím rozsudku, ale až při nařízení výkonu trestu.221 

 Dalším podstatným prvkem rozhodnutí o uložení trestu domácího vězení je vymezení 

doby, ve které je odsouzený povinen zdržovat se v určeném obydlí. Zde se výrazně promítá 

výhoda alternativních trestů, tudíž určité zachování pozitivních sociálních vazeb pachatele. Právě 

důsledná specifikace rozsahu domácího vězení s přihlédnutím k pracovním a dalším povinnostem 

odsouzeného představuje významný předpoklad úspěšné resocializace v rámci trestu. Zde se 

výrazně promítla novela trestního zákoníku č. 330/2011 Sb., která přinesla vypuštění zákonného 

„vzoru“ v podobě stanovení doby zdržování se v obydlí ve dnech pracovního klidu a pracovního 

volna po celý den a v ostatních dnech v době od 20.00 do 05.00 hodin, pokud nestanovil soud 

v rozsudku jinak. To dnes již neplatí a soud je tedy povinen v každém individuálním případě 

přesně vymezit, v jaké době nesmí odsouzený opouštět obydlí.222 Již zmíněná novela tedy 

v návaznosti na tuto změnu zakotvila kritéria, ke kterým by měl soud přihlížet při vymezování 

doby.223 Jedná se o pracovní dobu a čas potřebný k cestě do zaměstnání, o péči o nezletilé děti              

a o vyřizování nutných osobních a rodinných záležitostí. Soud může dále odsouzenému povolit 

navštěvování pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve dnech pracovního 

klidu a pracovního volna. Vzhledem k osobním a rodinným záležitostem pachatele by měl soud 

přihlížet k takovým, které se v životě pachatele objevují pravidelně a nikoliv nahodile. V praxi se 

tedy bude jednat např. o studium, kvalifikační kurz či péči o nemocného rodinného příslušníka. 

Ostatní ojedinělé mimořádné události, jako je např. nemoc či pohřeb, jsou totiž přípustné dle § 60 

odst. 3 trestního zákoníku, kdy zákon hovoří o „důležitých důvodech“.224 

 

4.4. Výkon trestu domácího vězení 

 

Trest domácího vězení může být uložen odsuzujícím rozsudkem, trestním příkazem nebo 

usnesením, kterým bylo ve vykonávacím řízení rozhodnuto o přeměně trestu odnětí svobody                       

v trest domácího vězení.225 Tomuto rozhodnutí by měla předcházet zpráva probačního úředníka 

obsahující zjištění o možnostech výkonu trestu domácího vězení, včetně stanoviska obviněného 

 
   220 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik,                      

str. 339-340. 
221 § 334a zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 
222 KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR), str. 74-75. 
223 § 60 odst. 4 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
224 ŠČERBA, Filip. cit. dílo, str. 341. 
225 § 57a zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve spojení s § 333b zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 



 

 

 

78 

k uložení trestu. Vyžádání tohoto stanoviska je zákonnou podmínkou pouze v případě uložení 

trestu domácího vězení trestním příkazem dle § 314e odst. 4 trestního zákoníku.226 V ideálním 

případě by ale bylo účelné si tuto zprávu opatřit také v případě odsuzujícího rozsudku. Předešlo 

by se tím častým komplikacím, které pramení z nedostatku informací. 

 Ve chvíli, kdy se stane rozhodnutí, podle něhož se má vykonat trest domácího vězení 

vykonatelným, zašle předseda senátu odsouzenému a příslušnému středisku Probační a mediační 

služby nařízení výkonu trestu, ve kterém určí počátek a místo výkonu trestu domácího vězení.227 

V tuto chvíli již často nastávají první problémy. Soudy si totiž stanovisko Probační a mediační 

služby k možnostem výkonu trestu domácího vězení bez zákonné povinnosti, tedy v ostatních 

případech, než je trestní příkaz, nevyžádají. Často tak ukládají trest domácího vězení bez 

dostatečného zjištění kritérií, které umožňují hladký průběh výkonu. Dostatečně si neověří zásadní 

informace, jako je způsobilé místo výkonu trestu odnětí svobody. Nezřídka pak úředník Probační                

a mediační služby při svém následném šetření v místě bydliště zjišťuje, že se jedná o nezpůsobilé 

místo, ve kterém se odsouzený již pět let nezdržuje.228 Přitom právě charakter obydlí odsouzeného 

je prvním kritériem, ke kterému by měl předseda senátu při ukládání trestu odnětí svobody 

přihlédnout. Pokud v takovém obydlí chybí základní sociální vybavení, je ve špatném technickém 

stavu nebo ho obývá velký počet osob, to vše představuje důvody pro nemožnost využití takového 

obydlí jako místa výkonu trestu domácího vězení.  

 

4.5. Kontrola výkonu trestu domácího vězení 

 

 Kontrola výkonu trestu domácího vězení je permanentním námětem k diskusi od 

samotného zavedení tohoto alternativního trestu. Ustanovení § 334b trestního řádu svěřuje 

provádění kontroly výkonu trestu Ministerstvu spravedlnosti nebo jím k výkonu elektronické 

kontroly zřízené organizační složce státu ve spolupráci s Probační a mediační službou 

prostřednictvím elektronického kontrolního systému umožňující detekci pohybu odsouzeného 

nebo Probační a mediační službě namátkovou kontrolou prováděnou probačním úředníkem. 

V tomto případě ani trestní zákoník, ani trestní řád nestanovuje, kdo konkrétně o způsobu kontroly 

výkonu trestu domácího vězení rozhoduje. V souvislosti s tím je nezbytné poukázat na vyhlášku 

č. 459/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení. Dle § 3 této vyhlášky probační úředník 

nejpozději na počátku výkonu trestu domácího vězení poučí odsouzeného, případně i osoby žijící 

 
226 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha. 17. 12. 2020. 
227 § 334a odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 
228 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha. 17. 12. 2020. 
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s ním ve společném obydlí, o omezeních spojených s kontrolou výkonu trestu a o jeho 

povinnostech v rámci součinnosti, ke které se písemně zavázal. § 8 vyhlášky dále uvádí, že 

kontrola výkonu trestu domácího vězení zajišťovaná Probační a mediační službou ve spolupráci              

s provozovatelem elektronického kontrolního systému nevylučuje možnost namátkové kontroly 

provedené probačním úředníkem v místě výkonu trestu. Z uvedených informací můžeme vyvodit, 

že o způsobu kontroly v konkrétních případech rozhoduje probační úředník.229 

 

4.5.1. Namátkové kontroly Probační a mediační službou 

 

 První způsob kontroly - namátková kontrola, je zajišťován Probační a mediační službou. 

Probační a mediační služba vykonává u trestu domácího vězení svou působnost stanovenou 

trestním řádem, zákonem o Probační a mediační službě a vyhláškou č. 459/2009 Sb., o kontrole 

výkonu trestu odnětí svobody. I přes spuštění provozu elektronických náramků představuje 

namátková kontrola stále převládající způsob kontroly trestu domácího vězení, což je do značné 

míry českým specifikem. Probační úředník, případně jeho asistent tak osobně navštěvuje 

odsouzeného v místě výkonu trestu domácího vězení. Za tímto účelem je odsouzený povinen 

probačnímu úředníkovi umožnit vstup do tohoto místa.230 Danou povinností je v podstatě 

prolomena ochrana domovní svobody, chráněná na ústavněprávní úrovni, dle níž je obydlí 

nedotknutelné a není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Proto je souhlas 

se vstupem osob zajišťující výkon trestu domácího vězení jednou z nezbytných podmínek pro 

uložení trestu domácího vězení.231 V této souvislosti se někdy zpochybňuje právo vstupu do obydlí 

bez souhlasu dalších spolubydlících osob, které daný slib neudělili. Jejich právo je nicméně 

v tomto případě prolamováno souhlasem se vstupem odsouzeného do společného obydlí. 

V souvislosti s tím probační úředník poučuje také spolubydlící osoby.232 

 V tomto případě je nutné uvést, že systém namátkových kontrol je pro zajištění účinné 

kontroly výkonu trestu domácího vězení zjevně nedostatečný. Odsouzený jedinec si může 

jednoduše vysledovat pravidelnost kontrol, vytipovat si, kdy kontrola nenastane a systém tak 

obejít. Tento fakt představuje jednu z příčin malého využívání tohoto alternativního trestu.233 Při 

stanovení frekvence namátkových kontrol má probační úředník dle pokynu ředitele Probační                    

 
229 KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR), str. 79-80. 
230 § 334b odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 
231 § 60 odst. 1 písm b) zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
232 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. Velké komentáře, str. 3841-3848. 
233 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha. 17. 12. 2020. 
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a mediační služby ČR č. 4/2010 zohlednit osobnost klienta a jeho motivaci k výkonu trestu 

domácího vězení, jeho dosavadní zodpovědnost a spolehlivost při výkonu trestu, závažnost 

spáchaného trestného činu, za nějž je trest uložen, míru rizika vyplývajícího z případného maření 

trestu a nedostatečné kontroly jeho výkonu, výsledky doposud realizovaných kontrol, existenci 

uložených přiměřených povinností a omezení a vymezení jejich obsahu a způsobu kontroly. 

Namátkovou kontrolu musí provést nejméně třikrát v jednom měsíci, četnost lze ale zvýšit dle 

individuálních potřeb.234 

 Probační úředník má v rámci trestu domácího vězení nezastupitelnou roli. Je to právě on, 

kdo s odsouzeným pracuje způsobem vhodným k dosažení resocializačního účelu trestu, vede 

odsouzeného k plnění uložených omezení a přiměřených povinností, jejichž plnění také průběžné 

vyhodnocuje. Dále vede odsouzeného také k náhradě způsobené škody nebo nemajetkové újmy, 

k plnění výchovných opatření, pokud byla odsouzenému rozsudkem uložena. Prověřuje také 

důvody porušení podmínek trestu a v souvislosti s tím podává návrh na přeměnu trestu v trest 

odnětí svobody. Probační úředník dále poskytuje odsouzenému individuální pomoc, působí na něj, 

aby vedl řádný život a vyhověl soudem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených 

právních a společenských vztahů.235 

 Kontrola řádného výkonu trestu domácího vězení pouze prostřednictvím namátkových 

kontrol je naprosto nedostačující. Tento způsob může být jistě vhodným doplněním elektronického 

monitoringu, právě z důvodu efektivnějšího naplňování resocializačního účelu trestu. Pokud ale 

představuje kontrolu výkonu sám o sobě, nemůže být tato kontrola prováděna dostačeným 

způsobem. Pro odsouzeného není nic složitého vyzkoumat, kdy se zhruba jednotlivé kontroly 

provádějí a mařit tak výkon trestu domácího vězení vzdálením se ze svého obydlí mimo povolený 

čas. Je nutné co nejdříve zlepšit technickou situaci ohledně elektronického monitoringu a umožnit 

tak účinnou kontrolu trestu domácího vězení v co nejkratším časovém horizontu. Osobní kontroly 

navíc velmi zaměstnávají již tak přetížené úředníky Probační a mediační služby. To je také velmi 

důležitý aspekt, kterému může úspěšný elektronický monitoring pomoci.  

 

4.5.2. Elektronický kontrolní systém 

 

 Elektronický kontrolní systém představuje druhý zákonem předvídaný způsob kontroly 

řádného výkonu trestu domácího vězení. Jedná se o možnost, s kterou se počítalo při zavedení 

 
234 ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. Velké komentáře. str.. 3841-

3848. 
235 Tamtéž, str. 3841-3848. 
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samotného trestu domácího vězení a která umožňuje řádný výkon tohoto trestu. Tento v cizině tak 

běžný způsob kontroly trestu domácího vězení byl v České republice zaveden až v roce 2018, tedy 

9 let po vzniku trestního zákoníku, který tuto možnost od svého počátku předpokládal. Postup 

Ministerstva spravedlnosti spočívající v tak dlouhém nezavedení elektronického monitoringu byl 

již v roce 2014 pokládán za zcela nepřijatelný a ve stanovisku Nejvyššího soudu R 9/2014 byl 

označen za neomluvitelný. V souvislosti s touto skutečností se v rámci případové studie 

„Teoretické a trestně politické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí“ mluvilo 

vzhledem k Ministerstvu spravedlnosti dokonce o zásadním selhání a porušení povinnosti náležitě 

vykonávat správu v oblasti justice.236 

 Elektronický monitoring v České republice může být použit kromě trestu domácího vězení 

také u nahrazení vazby některým z opatření, u nahrazení vazby dohledem probačního úředníka za 

současného uložení povinnosti zdržovat se v obydlí nebo u podmíněného propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody za současného uložení povinnosti zdržovat se v obydlí. V rámci zmíněných 

případů jsou využívána tato technická zařízení: 

 

• Základnová stanice – zařízení, které je umístěno v obydlí monitorované osoby a je 

nezaměnitelně spárované s náramkem. Toto zařízení slouží k zaměření prostoru.  

• Náramek - zařízení připevňované na dolní končetinu monitorované osoby v oblasti 

kotníku, umožňující lokalizaci monitorované osoby a kontrolu její přítomnosti v obydlí 

(nebo v jiném přikázaném či zakázaném prostoru) v soudem stanoveném čase.  

• Komunikátor - dotykový mobilní telefon s aplikací, která umožňuje operačnímu středisku 

a PMS komunikaci s monitorovanou nebo chráněnou osobou.  

• Alkohol tester - mobilní detektor přítomnosti alkoholu v dechu monitorované osoby. 

Detektor pracuje ve spojení s komunikátorem, který zobrazuje monitorované osobě pokyny 

k provedení testu a naměřené hodnoty odesílá operačnímu středisku. Pro účely identifikace 

pořizuje fotografii osoby provádějící test.237 

 

Jak můžeme vidět, elektronický monitoring v České republice neslouží pouze k GPS lokalizaci 

monitorované osoby, ale také ke komunikaci s operačním střediskem a Probační a mediační 

 
236 SCHEINOST, Miroslav a Helena VÁLKOVÁ. Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva                          

v oblasti trestních sankcí. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015. Studie (Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci), str. 103-104; KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR), str. 81. 
237 Elektronický monitoring. Probační a mediační služba České republiky. [cit. dne 13. 2. 2021] Dostupné                                  

z https://www.pmscr.cz/images/clanky/PMS_letak_cz_A4_EMS.pdf. 
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službou. Alkohol tester pak umožňuje kontrolovat přiměřené povinnosti dle § 48 odst. 4 písm. h) 

trestního zákoníku, spočívající v zdržení se požívání alkoholických nápojů v případě výkonu trestu 

domácího vězení (§ 60 odst. 5 trestního zákoníku). Odsouzený je tak povinen si na výzvu udělat 

test na přítomnost alkoholu v krvi. Přístroj ho při tomto testu vyfotografuje, aby byla ověřena 

totožnost odsouzeného.238 Elektronický monitoring tak v tomto případě funguje velmi podobně, 

jako tomu je např. ve Velké Británii.239 

 Elektronické náramky představují perfektní způsob kontroly výkonu trestu domácího 

vězení hned z několika důvodů. Kromě již zmíněných výhod v podobě GPS lokalizace 

monitorovaných osob a dalších možností kontroly zajištěných technickými zařízeními, které 

s elektronickým monitoringem souvisí, je to také výrazná úspora státních finančních prostředků. 

Jeden den monitorování odsouzeného prostřednictvím elektronického monitorovacího systému 

EMS vyjde na 150 Kč.240 To vše zní velmi pěkně - jak je to tedy s elektronickým monitorováním 

v praxi? 

 

4.5.2.1. Elektronický kontrolní systém v praxi 

 

 Dodavatelem náramku k elektronickému kontrolnímu systému v České republice je 

izraelská společnost SuperCOM, kterou stát vybral po pěti neúspěšných tendrech. V Česku mělo 

dojít ke spouštění systému již v první polovině roku 2018, nakonec se ale náramky začaly využívat 

až od konce září. V první fází dodávky obdržela Česká republika 280 náramků za více než                          

15 milionů korun. Celkově se plánovalo, že bude ČR moci využívat přes 2 000 zařízení. Na 

počátku roku 2020 ale již resort spravedlnosti informoval, že hrozí přechodné omezení 

monitoringu z důvodu nedodání sady 120 náramků. Objednaný materiál byl dodán s více než 

půlročním zpožděním a v neúplném rozsahu. Část těchto zařízení vykazovala funkční 

nedostatky.241 V souvislosti s problémy se společností SuperCOM jsem obdržel také interní 

informaci od poslance Mgr. Dominika Feriho, že se společnost SuperCOM v současné době ocitla 

v insolvenci a v rámci elektronického kontrolního systému tak bude vyhlášeno další výběrové 

řízení na nového dodavatele náramků k elektronickému monitorovacímu systému z řad společností 

spadajících do Evropské unie. 

 
238 Co umí náramky pro vězně? Sledují trasu pohybu a měří alkohol od 0,2 promile. Česká justice/IRE. 2018.                

[cit. 13. 2. 2020] Dostupné z https://www.ceska-justice.cz/2018/09/umi-naramky-vezne-sleduji-trasu-pohybu-

meri-alkohol-od-02-promile/. 
239  NELLIS Mike, BEYENS Kristel, KAMINSKI Dan. Electronically Monitored Punishment International and 

Critical Perspectives. Oxfordshire. England. Routledge. 2013. str. 194. 
240 Co umí náramky pro vězně? Sledují trasu pohybu a měří alkohol od 0,2 promile. cit. dílo. 
241 ROSŮLKOVÁ, Jana. Náramky a jejich nejistá budoucnost. Právní rádce. 2020 č. 9, str. 13. 

https://www.ceska-justice.cz/2018/09/umi-naramky-vezne-sleduji-trasu-pohybu-meri-alkohol-od-02-promile/
https://www.ceska-justice.cz/2018/09/umi-naramky-vezne-sleduji-trasu-pohybu-meri-alkohol-od-02-promile/
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 Od zavedení elektronického monitoringu se očekávalo zvýšení frekvence ukládání trestu 

domácího vězení soudy. Tento alternativní trest se totiž v rozhodnutí soudů objevoval stále 

poměrně málo, jak můžeme vidět z tabulky č. 3 níže. Mezi roky 2010 - 2018 tak bylo celkem 

uloženo pouze 2 071 trestů domácího vězení. Konkrétně v roce 2018 soud uložil tento alternativní 

trest ve 195 případech. Vývoj této statistiky v dalších letech lze vyčíst ze statistik Probační                          

a mediační služby. Tato data uvádí, že byl trest domácího vězení v roce 2019 uložen celkem ve 

259 případech242 a v roce 2020 celkem ve 185 případech.243 Nárůst ukládání tohoto alternativního 

trestu se tedy i přes zavedení elektronického monitoringu nekonal. To potvrzuje také tabulka č. 5 

udávající, že k 30. 4. 2019 bylo využíváno pouze 124 náramků z 280 v té době dostupných.  

 

Tabulka č. 3 - Vývoj uložených trestů domácího vězení do zavedení elektronického 

monitoringu244  

 

 

 

 

 

 

 

 
242 Statistika Probační a mediační služby za rok 2019. Probační a mediační služba ČR. [cit. 13. 2. 2021] Dostupné                 

z https://www.pmscr.cz/download/010119_311219_Statistika_PMS_pro_www.pdf. 
243 Statistika Probační a mediační služby za rok 2020. Probační a mediační služba ČR. 2020. [cit. 13. 2. 2021] 

Dostupné z https://www.pmscr.cz/download/010120_311220_Statistika_PMS_pro_www.pdf. 
244 Statistiky. Ministerstvo spravedlnosti. [cit. 13. 2. 2021]. Dostupné z https://justice.cz/web/msp/statistiky2. 

https://www.pmscr.cz/download/010119_311219_Statistika_PMS_pro_www.pdf
https://www.pmscr.cz/download/010120_311220_Statistika_PMS_pro_www.pdf
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Tabulka č. 5 - Vývoj počtu monitorovaných osob od zahájení elektronického monitoringu245 

 

 

 

 Co je tedy příčinou stále nedostatečného využívání trestu domácího vězení soudy? Dle 

soudce Martina Kredby z okresního ústeckého soudu to není dáno nedůvěrou v náramky, ale ve 

splnění podmínek jak na straně technické, tak zejména na straně osoby pachatele a závažnosti 

trestného činu. Tím se rozumí např. stálé bydliště, což u velké skupiny pachatelů v Ústeckém kraji 

splněno není.246  

 

4.6. Přeměna trestu domácího vězení  

 

Otázku přeměny trestu domácího vězení na trest odnětí svobody, tedy postih za nedodržení 

podmínek trestu domácího vězení odsouzeným, řeší § 61 trestního zákoníku. Dle stávajícího znění 

tohoto ustanovení může soud přeměnit trest domácího vězení (i během výkonu) na trest odnětí 

svobody, jestliže pachatel výkon tohoto trestu maří některým z taxativně uvedených způsobů. 

K této přeměně může dojít, jestliže se pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu 

domácího vězení vyhýbá nástupu výkonu tohoto trestu, pokud bez závažného důvodu poruší 

sjednané podmínky výkonu trestu domácího vězení, pokud jinak maří výkon tohoto trestu nebo 

 
245 Statistiky. Ministerstvo spravedlnosti. [cit. 13. 2. 2021]. Dostupné z https://justice.cz/web/msp/statistiky2. 
246 ROSŮLKOVÁ, Jana. Náramky a jejich nejistá budoucnost. Právní rádce. 2020. č. 9, str. 13. 
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zaviněně nevykonává ve stanovené době uložený trest. Při rozhodování o této přeměně je soud 

vázán přepočítáním, dle kterého se každý, byť jen započatý den nevykonaného trestu domácího 

vězení, přepočítává na jeden den odnětí svobody. Možnou výhodou tohoto modelu můžeme 

pozorovat v proporcionalitě této sekundární sankce vzhledem k době, po kterou byl trest domácího 

vězení respektován a dodržován. Daný systém v sobě ale ukrývá také několik nevýhod. 

Hlavní nevýhoda pramení z faktu, že porušení podmínek trestu domácího vězení 

neznamená automaticky přerušení výkonu. Odsouzený je povinen vykonávat trest dále a vzhledem 

k přepočtu na trest odnětí svobody je rozhodný ten okamžik, ke kterému soud o přeměně rozhodl, 

nikoliv moment samotného porušení povinnosti odsouzeným. Odsouzený si tak je vědom 

skutečnosti, že pokud v rámci domácího vězení několikrát poruší povinnost zdržovat se ve svém 

obydlí, hrozí mu pouze krátkodobé nepodmíněné odnětí svobody, jelikož soud rozhodne                            

o přeměně trestu až později. Z toho důvodu není na odsouzeného vytvářen dostatečný tlak vedoucí 

k dodržování podmínek trestu domácího vězení, jak uvádí dotazovaný úředník Probační a 

mediační služby.247 Důležité je v tomto případě zmínit, že se nezdržování odsouzeného v určeném 

obydlí nepovažuje za naplnění skutkové podstaty trestného činu maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání dle § 337 odst. 1 písm. h) trestního zákoníku. Příčina této skutečnosti je 

právě § 61 trestního zákoníku, který upravuje již zmíněný postup, jak judikoval ve svém rozsudku 

také Nejvyšší soud.248 

 Další nevýhodou přeměny trestu domácího vězení na trest odnětí svobody je fakt, že 

zmíněná metoda nepředstavuje dostatečný způsob postihu porušení dalších povinností 

odsouzeného k trestu domácího vězení, zejména povinnosti vést řádný život. Toto porušení 

spočívá typicky v spáchání nového deliktu. Prokázání této věci bude možné až po skončení výkonu 

domácího vězení, což v důsledku znamená, že nebude existovat žádný nevykonaný den trestu 

domácího vězení a nebude tedy co přeměnit na trest odnětí svobody. Tento nedostatek však 

v stávající české úpravě není tolik patrný, jelikož trest domácího vězení překvapivě vedení řádného 

života odsouzeným po dobu výkonu trestu domácího vězení nepožaduje. 249 Ohledně této věci se 

vyjádřil Nejvyšší soud ve své zprávě ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. Ts 43/2012, ve které uvedl, že 

z podstaty trestu domácího vězení jako alternativního trestu k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody a ze zásad pro ukládání trestů a jejich účelu vyplývá, že vedení řádného způsobu života 

patří k nezbytným součástím těch alternativních trestů, které spočívají v povinnosti odsouzeného 

 
247 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha. 17. 12. 2020. 
248 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 11 Tz 17/2013. 
249 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik,                     

str. 349. 
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po určitou dobu plnit zákonem nebo soudem stanovené povinnosti, a proto mu není ukládán 

nepodmíněný trest odnětí svobody. Nejvyšší soud dovodil, že vedení řádného života je nezbytným 

předpokladem řádného vykonávání trestu domácího vězení, ačkoliv to není v zákoně výslovně 

stanoveno.250 

O přeměně trestu domácího vězení v trest odnětí svobody rozhoduje předseda senátu na 

návrh probačního úředníka nebo i bez takového návrhu ve veřejném zasedání.251 Probační úředník 

by měl správně podat návrh na přeměnu trestu již při prvním porušení. V praxi na takový návrh 

ale soudy nereagují, což tvoří velké potíže. Zpětně se již totiž tato situace obtížně vyhodnocuje          

a vznikají zde třecí plochy při přepočtu na trest odnětí svobody.252 Právě přepočet trestu domácího 

vězení na trest odnětí svobody představuje dle některých názorů jednu z příčin nedostatečného 

využívání tohoto alternativního trestu. 

V souvislosti s daným tématem je nutné zmínit chystanou novelizaci trestního zákoníku             

a trestního řádu, která již byla schválena Poslaneckou sněmovnou a v tuto chvíli (13. 2. 2021) míří 

do Senátu. Jednou z velmi výrazných změn je novelizace právě popisovaného § 61 trestního 

zákoníku. V rámci této novelizace se nejen trestní zákoník navrací k institutu náhradního trestu 

odnětí svobody, ale mezi taxativně stanovené způsoby maření trestu domácího vězení zařazuje již 

zmíněné nevedení řádného vykonávání života. Při maření trestu domácího vězení některým 

z taxativně uvedených způsobů stanovuje navrhované ustanovení § 61 trestního zákoníku náhradní 

trest odnětí svobody až na jeden rok, přičemž nesmí náhradní trest odnětí svobody přesahovat 

horní hranici trestní sazby trestu odnětí svobody. O výkonu náhradního trestu odnětí svobody může 

soud rozhodnout i během doby stanovené pro výkon trestu domácího vězení. Důležitou novinkou 

v rámci navrhované novelizace je také možnost posouzení soudu v případě, kdy odsouzený zavdal 

příčinu k rozhodnutí o výkonu náhradního trestu odnětí svobody. V tomto případě může soud 

výjimečně ponechat trest domácího vězení v platnosti a stanovit nad odsouzeným dohled, 

prodloužit dobu výkonu tohoto trestu až o jeden rok, přičemž nesmí překročit nejvyšší výměru 

tohoto trestu stanovenou v § 60 odst. 1 trestního zákoníku nebo stanovit odsouzenému na dobu 

výkonu trestu nebo jeho zbytku dosud neuložené přiměřené omezení nebo přiměřenou povinnost 

podle § 48 odst. 4 trestního zákoníku směřující k tomu, aby vedl řádný život, případně stanovit 

odsouzenému ve věku blízkém mladistvých na dobu výkonu trestu nebo jeho zbytku některé 

z výchovných opatření dle § 60 odst. 7 trestního zákoníku. Spolu s tím se navrhuje také novelizace 

 
250 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2014, sp. zn.Tz 43/2012. 
251 § 334g odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 
252 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha. 17. 12. 2020. 
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souvisejících předpisů, především trestního řádu, korespondující s navrhovanými změnami.253 

Zmíněné navrhované změny trestu domácího vězení a jeho výkonu považuji za velmi pozitivní a 

jsem v očekávání, zda tyto obměny napomohou větší oblibě trestu domácího vězení v řadách 

soudců. Trest domácího vězení má mnoho předností v rámci resocializace odsouzeného a je 

obrovská škoda, že je těchto trestů v České republice ukládáno po málu. Doufejme, že zmíněná 

novela trestních předpisů projde legislativním procesem a napomůže tak větší četnosti tohoto 

alternativního trestu v soudních rozhodnutích.  

 

4.7. Nedostatky trestu domácího vězení  

 

 Trest domácího vězení představuje moderní alternativní sankci, která může velmi ulehčit 

vězeňskému systému a jeho největším problémům, jako je nedostatek financí či přeplněnost 

věznic. Proto je velká škoda, že je tento trest stále ukládán soudy tak v malé míře. Dle zjištěných 

závěrů soudci nechtějí ve větším rozsahu ukládat tento trest z několika důvodů. Prvním problémem 

byl dosud používaný systém přeměny této alternativní sankce na trest odnětí svobody. Tato 

přeměna znamená složitý proces, v rámci  kterého vznikají velké třecí plochy ohledně přesného 

počtu dnů, které se mají přeměnit v trest odnětí svobody. Ohledně této skutečnosti považuji za 

velmi pozitivní navrhovanou novelu, která se vrací k systému náhradního trestu odnětí svobody. 

Spolu s touto změnou zavádí také povinnost odsouzeného vést řádný život a dále možnost soudu 

při porušení daných povinností ve výjimečných případech ponechat trest domácího vězení 

v platnosti. Všechny tyto změny jsou pozitivním přínosem pro fungování trestu domácího vězení 

a doufám, že se dostanou do účinné úpravy této alternativní sankce. 

 Druhý a závažnější problém, který má za následek nedostatečné využívání trestu domácího 

vězení je již zmiňovaná přetíženost soudů spolu s Probační a mediační službou. Soudci mají 

v případě uložení trestu domácího vězení formou trestního příkazu povinnost vyžádat si stanovisko 

od Probační a mediační služby, čímž se výrazně prodlouží celková doba řešení individuální věci. 

Zároveň toto stanovisko představuje značně důležitou pomoc pro dostatečné zjištění podmínek na 

straně pachatele, a tudíž vhodnost využití alternativní sankce v podobě domácího vězení. Dle 

 
253 Sněmovní tisk č. 624 Novela z. - trestní řád. Pozměňovací návrh poslanců Heleny Válkové a Ondráčka. 

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 

65/1965 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 

dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Str. 4. 
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mého názoru by měl mít soud skutečnost, zda je v konkrétním případě vhodné uložit trest 

domácího vězení ověřenou a prokázanou vždy před samotným rozhodnutím o uložení trestu, a 

nikoliv ji zkoumat až ve vykonávacím řízení, ve fázi nařízení výkonu samotného trestu. Zastávám 

názor, že vycházet pouze se samotného slibu pachatele je v mnoha případech nedostatečné. Proto 

by měla zákonná povinnost soudů spočívat ve vyžádání si zprávy u probačního úředníka nejen 

v případě trestního příkazu, ale i v případě rozhodování ve formě rozsudku. Tato zpráva pomůže 

soudu zjistit informace o poměrech pachatele, o jeho postoji k výkonu trestu domácího vězení a o 

reálných možnostech výkonu tohoto trestu v konkrétním obydlí. Je naprosto zásadní, aby byl soud 

přesvědčen, že pachatel splňuje podmínky pro uložení trestu domácího vězení a především, že 

disponuje stálým a způsobilým obydlím, ve kterém může být trest domácího vězení vykonán. Jsem 

si vědom faktu, že by tato povinnost mohla soudy ještě více odradit od ukládání trestu domácího 

vězení. Přesto si ale myslím, že dostatečné zjištění podmínek na straně pachatele představuje 

naprosto zásadní podmínku a dle toho by se soudy měly chovat. S tím ale souvisí také přetíženost 

dalšího státního subjektu, kterým je právě zmiňovaná Probační a mediační služba. Soudci 

ukládající alternativní tresty si tak velmi dobře uvědomují, že tím této instituci přibývá mnoho 

časově náročné práce, a tak se v mnoha případech raději rozhodnou uložit trest odnětí svobody. 

 Pro úspěšné fungování trestu domácího vězení je nutné konečně úspěšně zprovoznit 

elektronický monitoring odsouzených. Tento pro domácí vězení samozřejmý systém kontroly 

ulehčí práci nejen probačním úředníkům, ale také zlevní výkon tohoto trestu a odbourá další 

problémy trestu domácího vězení, spočívající v jednoduchém obcházení systému namátkových 

kontrol. Doufám, že se chystané výběrové řízení podaří a že Česká republika dokáže najít 

spolehlivého dodavatele elektronických náramků a elektronický monitoring bude moci konečně 

započít v plném rozsahu. Velmi kladně hodnotím také propojení elektronických náramků s alkohol 

testerem, což lépe umožňuje kontrolovat povinnosti spojené s výkonem této alternativní sankce. 

Věřím, že bude tento systém zachován a v lepším případě třeba i zdokonalen.  

 Trest domácího vězení představuje velmi významnou alternativu k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody. Jedním z hlavních problémů týkající se trestu odnětí svobody je nedostatečné 

využívání alternativních sankcí, v tomto případě právě trestu domácího vězení. Při bližším pohledu 

na současné nedostatky a stav výkonu a kontroly trestu domácího vězení se ale osobně soudcům 

příliš nedivím. Soudy jsou přetížené, a tak se snaží případy řešit co možná s nejmenšími průtahy. 

To samozřejmě nepomáhá budoucí resocializaci pachatelů při výkonu uloženého trestu a už vůbec 

ne podfinancovanému vězeňskému systému. Je nutné co nejvíce zdokonalit trest domácího vězení 

a ulehčit tak soudcům práci. Trest domácího vězení představuje moderní alternativní sankci, 
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pojďme se tedy pokusit udělat vše pro to, aby se moderní opravdu stala a soudci se nebáli tuto 

sankci využívat při svém rozhodování. 

 

4.8. Vliv trestu domácího vězení na resocializaci odsouzených 

 

 Mohlo by se zdát, že vliv trestu domácího vězení na resocializaci odsouzených je 

bezchybný a v případě srovnání s trestem odnětí svobody tomu tak z části i bude. Pokud se ale 

podíváme na tuto alternativní sankci důkladně, zjistíme, že ani ona z pohledu resocializace 

naprosto perfektní není. Její začlenění do systému sankcí bylo zdůvodňováno kromě kladných 

ekonomických dopadů právě zachováním pozitivních rodinných a pracovních vazeb.254 Uvádělo 

se ponechání pachatele ve svém přirozeném prostředí, bez zpřetrhání sociálních vazeb s rodinou       

a bez nebezpečí negativních vlivů vězeňské subkultury.255 S tímto faktem se dá jistě souhlasit. 

Odsouzený je při výkonu trestu domácího vězení ponechán ve svém zaměstnání, může tak dále 

zabezpečovat rodinu a starat se o své děti. Není vytrhnut ze svého života, není mu sebrána práce              

a veškerý sociální kontakt. Zároveň se může účastnit rozličných resocializačních programů                           

a terapeutických sezení, dokonce může i docházet na bohoslužby, což může být pro některé 

pachatele také určitou pomocí. 

Při zavedení trestu domácího vězení se udávalo, že tato sankce nepředstavuje pouze trest, 

ale především sociální práci s pachatelem a poškozeným. Probační a mediační služba vnímala 

tento trestu nejenom jako prostředek izolace odsouzeného, ale v kombinaci s uloženými 

povinnostmi a omezeními současně jako nástroj ke změně postojů odsouzeného, snížení rizika 

recidivy a způsob vedení k plnění povinností. Záměrem Probační a mediační služby tak byla 

skutečnost, aby byl výkon trestu domácího vězení realizován intenzivním kontaktem probačního 

pracovníka s odsouzeným v jeho bydlišti a na středisku Probační a mediační služby. Prezentovalo 

se, že v tomto pojetí je sociální práce Probační a mediační služby s odsouzeným jediná správná 

cesta.256 Platí ale tento pohled i v dnešním pojetí tohoto trestu? 

Dle mého názoru je v tomto případě zásadní pečlivý výběr pachatelů, pro které je trest 

domácího vězení vhodný. S tím znovu souvisí detailní zpráva probačního úředníka před uložením 

této alternativní sankce. Je nutné opravdu detailně zjistit nejen poměry daného pachatele, ale také 

jeho přístup k případné resocializaci. S tím dále souvisí kontinuální péče probačního úředníka při 

samotném výkonu trestu domácího vězení. V současném systému probačnímu úředníkovi ani 

 
254 Důvodová zpráva k zákonu 40/2009 Sb., Trestní zákoník. 
255 NAVRÁTILOVÁ, Jana. Trest domácího vězení. Bulletin advokacie. 2009. č. 10, str. 94. 
256 ČÁDOVÁ, Jirka. Domácí vězení není jen sankce, ale sociální práce. České vězeňství, 2010, č. 1, str. 17. 
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nezbývá nic jiného, než být s odsouzeným v pravidelném kontaktu z důvodu nefungování 

elektronického monitoringu a nutnosti namátkových kontrol. Doufejme ale, že se tento systém 

v blízké budoucnosti změní a namátkové kontroly nahradí právě elektronický monitoring. V tu 

chvíli nesmí současně s touto změnou skončit zájem probačního úředníka o danou osobu. 

Odsouzený musí být i v případě elektronického kontrolního systému vystaven pozitivnímu 

terapeutickému a jinému resocializačnímu vlivu. Kontinuální sociální práce probačního úředníka 

musí pokračovat i v případě, že již není vyžadována jeho pravidelná osobní návštěva.  

Na rozdíl od trestu odnětí svobody se výzkumu vlivu domácího vězení a dalších 

alternativních sankcí na resocializaci odsouzených zdaleka nevěnuje tolik času. To je dané také 

skutečností, že v jiných zemích na rozdíl od České republiky nebývá časté využití domácího 

vězení jako samostatné alternativní sankce, ale spíše jako kontroly v případech podmínečného 

propuštění. V rámci vyhledaného výzkumu publikovaného v americkém časopise Justice Quaterly 

bylo zkoumáno, jaký vliv má elektronický monitoring na následnou recidivu odsouzených 

pachatelů. Z výsledku výzkumu je evidentní, že znovu velmi záleží, o jakého konkrétního 

odsouzeného se jedná. Velkou roli hrály především rodinné poměry odsouzeného, zejména 

existující manželský stav. V daném výzkumu se ukázalo, že elektronický monitoring má větší vliv 

na svobodné odsouzené. V porovnání s jinými výzkumy ale tento fakt zdaleka netvoří jasné 

pravidlo.257 Přesto si myslím, že osobní stav odsouzeného, a nejen ten partnerský, má na následky 

této alternativní sankce obrovský vliv. 

Při uložení trestu domácího vězení by měl být pečlivě zkoumán osobní stav odsouzeného 

hned z několika důvodů. Jedním z nich je již zmíněná situace v domácnosti, tedy zda odsouzený 

v době uložení trestu žije v existujícím partnerském vztahu, konkrétně v jakém a případně jaké 

další osoby s odsouzeným domácnost sdílejí. Tento fakt může mít totiž obrovské dopady nejen na 

průběh výkonu této alternativní sankce, ale také na osobu odsouzeného, a tedy i jeho následnou 

resocializaci. Pokud by ku příkladu byl jedinec již před uložením domácího vězení ve vztahu, který 

není plně funkční, může uložení této sankce představovat riziko vzniku domácího násilí nebo jiné 

trestné činnosti. O to horší může situace nastat, pokud by v daném případě figurovaly děti 

odsouzeného nebo jiné osoby, které budou s odsouzeným v průběhu trestu sdílet domácnost. Poté 

může mít uložení dané sankce značně negativní důsledky i na tyto osoby, a to jak psychické, tak 

případně i fyzické. 

 
257 GAINEY Randy R., PAYNE Brian K., O'TOOLE Mike, The relationships between time in jail, time on 

electronic monitoring, and recidivism: An event history analysis of a jail-based program, Justice 

Quarterly, 2000, 17:4, str. 733-752. 
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Situace ale nemusí být lepší ani v opačném případě, tedy pokud bude odsouzený domácnost 

v průběhu trestu sdílet sám. Zde je nutné myslet na skutečnost, že pokud bude trest domácího 

vězení uložen striktně, tedy odsouzený se bude nucen zdržovat v obydlí opravdu veškerý čas 

kromě zaměstnání, může takový výkon trestu zanechat značné psychické následky také na jeho 

osobě. Poté je důležité si uvědomit že v případech, kdy není s výkonem trestu spojen zákaz 

konzumace alkoholu či jiných omamných látek spolu s fungující kontrolou může nastat riziko 

alkoholismu nebo jiných závažných závislostí. Tato obava je oprávněná také s přihlédnutím ke 

zvyšující se konzumaci alkoholu v České republice v právě probíhající karanténě vzhledem 

k pandemii Covid–19, která se v mnoha aspektech tolik od trestu domácího vězení neliší.258 Není 

nutné zmiňovat, že vznik závislosti na následnou resocializaci odsouzeného opravdu pozitivní 

efekt nemá, a tudíž je nutné myslet na veškeré hlediska, které s sebou uložení této alternativní 

sankce nese. Může se totiž jednoduše stát, že bude výkon tohoto trestu pro pachatele velmi obtížný 

a z hlediska návratu do společnosti pak spíše kontraproduktivní. 

I bez vzniku závislosti může být ale trest domácího vězení pro pachatele velmi psychicky 

náročný. Pro běžného člověka se přitom může tato sankce v porovnání s nepodmíněným trestem 

odnětí svobody zdát jako velmi mírná. V případě odsouzeného tak ale vůbec působit nemusí a 

v některých případech jedinec dokonce může preferovat trest odnětí svobody před trestem 

domácího vězení.259 Každý jedinec je rozdílný, a to je důležité si uvědomit. Je proto nutné před 

každým uložením trestu domácího vězení opravdu pečlivě zjistit nejen zákonné podmínky, jako je 

existence vhodného obydlí, ale také osobní a psychické poměry pachatele, včetně jeho stanoviska 

k trestu domácího vězení a na základě všech těchto informací rozhodnout. Vznik psychických a 

jiných problému jak na osobě odsouzeného, tak na jeho blízkých totiž není žádané ani z hlediska 

resocializace, ani z hlediska ekonomické náročnosti navazující pomoci.  

Zajímavé je v tomto případě zjištění, že v případě trestu domácího vězení celkovou situaci 

příliš nemění skutečnosti, jako je velikost či luxus obydlí odsouzeného. Samotné omezení volného 

pohybu spolu s případnou absencí možnosti navázat nové vztahy je pro odsouzeného velmi 

psychicky náročné nehledě na místo, kde daný trest vykonává.260  

 
258 Někteří Češi během nouzového stavu zvýšili spotřebu alkoholu. Ten však oslabuje imunitu. Zdravotní pojišťovna 

ministerstva vnitra ČR. 2020. [cit. 14. 3. 2021]. Dostupné z https://www.zpmvcr.cz/o-nas/aktuality/nekteri-

cesi-behem-nouzoveho-stavu-zvysili-spotrebu-alkoholu-ten-vsak-oslabuje-imunitu. 
259 GAINEY Randy R., PAYNE Brian K., O'TOOLE Mike. The relationships between time in jail, time on 

electronic monitoring, and recidivism: An event history analysis of a jail-based program. Justice 

Quarterly. 2000. 17:4. str. 747. 
260 CHAMIEL Elad, WALSH Sophie D., House Arrest’ or ‘Developmental Arrest’? A Study of Youth Under House 

Arrest.” International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, vol. 62, no. 14, SAGE 

Publications, 2018, str. 4388. 
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Věřím, že při vhodném nastavení podmínek trestu domácího vězení má tato sankce výrazně 

pozitivní dopad na resocializaci odsouzeného. Především u pachatelů s dětmi či u starších jedinců 

je v určitých případech výběr této alternativní sankce jistě vhodný a účelný. Je ale důležité si 

uvědomit, že tento pozitivní resocializační vliv není vůbec žádným pravidlem. Před uložením této 

sankce by tak mělo vždy předcházet detailní posouzení daného případu, pachatele a jeho osobnosti. 

Jen tak může být využito všech kladných vlastností, které tato sankce umožňuje. V opačném 

případě může totiž i trest domácího vězení napáchat více škody než užitku. 
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5. Obecně prospěšné práce 

 

        Trest obecně prospěšných prací představuje v obecném hledisku alternativní trest určený 

k nahrazení krátkodobých nepodmíněných trestů odnětí svobody. Je proto určen především pro 

pachatele méně závažných trestných činů, na které není třeba působit trestem odnětí svobody nebo 

trestem domácího vězení a z určitých důvodů není vhodné uložení peněžitého trestu.261 S tím 

koresponduje také jeho uvedení ve výčtu druhů trestů na třetím místě, jedná se tedy o relativně 

přísnější alternativní trest. Z toho můžeme vyvodit, že daný trest není určen primárně pro postih 

prvopachatelů či pachatelů nedbalostních deliktů, ale spíše pro postih pachatelů, kteří spáchali 

úmyslný trestný čin menší či střední závažnosti. Stejně jako u trestu domácího vězení se trest 

obecně prospěšných prací považuje za univerzální trest, jelikož jej lze po splnění zákonných 

požadavků uložit za všechny přečiny, a to buď jako trest samostatný nebo i vedle trestu jiného.262 

 Vykonání trestu obecně prospěšných prací zákon spojuje s fikcí neodsouzení. Na 

odsouzeného se tedy po vykonání trestu hledí, jako by odsouzen nebyl.263 To platí i v případě, kdy 

soud pravomocně rozhodl o upuštění od výkonu trestu nebo jeho zbytku.264 

  

5.1. Právní úprava trestu obecně prospěšných prací  

 

Podmínky, za kterých je možné uložit trest obecně prospěšných prací, včetně jeho výkonu, 

upravuje zejména zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád. Samotný 

trest najdeme zařazený v rámci výčtu trestů v § 52 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku, hned za 

trestem domácího vězení. Ustanovení § 53 trestního zákoníku pak upravuje podmínky ukládání 

této trestní sankce samostatně či vedle ostatních trestů. Základ hmotněprávní úpravy tvoří § 62 a 

násl. trestního zákoníku, stanovující kromě obecných podmínek uložení tohoto trestu také 

samotnou výměru trestu, stanovisko pachatele, včetně zdravotní způsobilosti                                 a 

podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací.   

Výkon trestu obecně prospěšných prací je upraven také zák. č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním. Samotná úprava je obsažena především v ustanoveních § 335 až 340b. Podobně 

jako v případě trestu domácího vězení můžeme najít zajištění kontroly výkonu tohoto trestu 

 
261 ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ a Rudolf 

VOKOUN. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, str. 318. 
262 KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR), str. 82. 
263 § 65 odst. 4 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
264 § 340a zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád. 



 

 

 

94 

v zákonu č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti 

č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy. 

 

5.2. Podmínky pro uložení trestu obecně prospěšných prací 

 

Obecné podmínky pro uložení trestu obecně prospěšných prací se velmi podobají těm 

v případě ukládání trestu domácího vězení. Tento trest může být uložen pouze pachateli, který 

spáchal přečin.265 Při splnění této podmínky lze uložit trest obecně prospěšných prací i v případě, 

kdy trestní zákoník za daný trestní čin tento trest nestanoví.266 Ohledně tohoto vymezení vznikl 

velký spor v rámci části odborné veřejnosti. Jak můžeme vidět, okruh trestných činů, za které je 

možno uložit trest obecně prospěšných prací je ustanoven velmi široce. Jedním z argumentů pro 

zúžení tohoto okruhu je skutečnost, že trest obecně prospěšných prací může být přeměněn 

v případě nesplnění podmínek trestu na maximálně 300denní trest odnětí svobody. To netvoří u 

trestných činů s horní hranicí sazby pět let ani jednu pětinu této hranice. S tímto názorem plně 

souhlasím a sám bych se přikláněl k zúžení okruhu trestných činů, za které může být trest obecně 

prospěšných prací uložen. Možnost uložení obecně prospěšných prací se v tomto případě může 

nabízet i u velmi závažných nedbalostních deliktů, případně u některých úmyslných přečinů, jako 

je znásilnění dle § 185 odst. 1 trestního zákoníku. Podobný typ trestných činů by měl být 

z přípustnosti uložení trestu obecně prospěšných prací vyloučen. 267 

 Druhá podmínka uložení trestu obecně prospěšných prací je stejně jako v případě trestu 

domácího vězení skutečnost, že vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného přečinu a poměrům 

pachatele není uložení jiného trestu potřebné. To je také podmínka uložení tohoto trestu 

samostatně.268 Výslovně je vyloučena kumulace tohoto trestu a trestu odnětí svobody.269 Z povahy 

dané věci pak nelze tento trest uložit vedle trestu ztráty čestných titulů a vyznamenání.270  

 Trest obecně prospěšných prací je specifický svým omezením opětovného ukládání. Tato 

podmínka je upravena v § 62 odst. 2 trestního zákoníku a stanovuje, že soud trest obecně 

prospěšných prací zpravidla neuloží, jde-li o pachatele, kterému byl trest obecně prospěšných prací 

v době tří let předcházejících uložení tohoto druhu trestu přeměněn na trest odnětí svobody.  

 
265 § 14 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
266 § 53 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
267 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik, str. 

296. 
268 § 53 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
269 § 53 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
270 § 78 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
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 Další charakteristickou podmínkou pro ukládání trestu obecně prospěšných prací je 

stanovisko pachatele k uložení trestu. V případě této alternativní sankce musí soud dle ustanovení 

§ 64 trestního zákoníku přihlédnout ke zdravotnímu stavu pachatele, k možnosti uložení tohoto 

trestu a ke zmíněnému stanovisku. Případ odmítnutí stanoviska pachatelem tak vytváří překážku 

uložení tohoto trestu. To ale neznamená, že tento trest nelze uložit proti jeho vůli. Uložení trestu 

totiž není podmíněno souhlasem pachatele, jak také judikoval Nejvyšší soud.271  

Soud musí dále při ukládání trestu přihlédnout ke zdravotnímu stavu pachatele                          

a k možnosti uložení tohoto trestu. Zdravotní stav je relevantní z důvodu možnosti samotný trest 

obecně prospěšných prací vůbec vykonat. Ohledně posledního hlediska - možností uložení tohoto 

trestu se důvodová zpráva nevyjadřuje. Soud tak bude nejspíše zkoumat, zda existují vhodné práce 

v místě bydliště pachatele či jeho okolí.272 

 Stejně jako tomu je v případě trestu domácího vězení, i u trestu obecně prospěšných prací 

si soud musí dle § 314e odst. 3 trestního řádu vyžádat zprávu probačního úředníka před uložením 

tohoto trestu formou trestního příkazu. Zmíněná zpráva obsahuje zjištění o možnostech výkonu 

trestu a o zdravotní způsobilosti obviněného, včetně stanoviska obviněného k uložení tohoto druhu 

trestu. Trest obecně prospěšných prací je poté ukládán s přihlédnutím k této zprávě.273 To reaguje 

na velmi časté ukládání trestu obecně prospěšných prací právě formou trestního příkazu. Zpráva 

probačního úředníka je velmi detailní a je dle mého názoru stejně jako v případě trestu domácího 

vězení velmi cennou pomocí pro samotné soudce a pro dostatečné zjištění všech podmínek 

k uložení tohoto alternativního trestu. Osobní setkání probačního úředníka spolu s osobou 

pachatele tak navíc zaručí, že bude jedinec dostatečně seznámen se všemi podmínkami a s dopady 

jejich nedodržení.274 

 

5.3. Povinnosti pachatele 

 

 Podstatou trestu obecně prospěšných prací je povinnost odsouzeného provést v daném 

rozsahu práce k obecně prospěšným účelům. Ty spočívají v údržbě veřejných prostranství, úklidu 

či údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, státních nebo 

jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním, vědou, kulturou, školstvím, 

 
271 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2014, sp. zn. 14 To 199/2013. 
272 KALVODOVÁ, Věra. Trest odnětí svobody a jeho výkon. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie 

(Wolters Kluwer ČR), str. 84. 
273  314e odst. 3 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád. 
274 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: 

Český helsinský výbor, 2003. str. 30-31. 
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ochranou zdraví atd. Tato práce nesmí sloužit výdělečným účelům odsouzeného.275 Výměra tohoto 

trestu se pohybuje od 50 do 300 hodin.276 K výměře trestu obecně prospěšných prací se vyjadřoval 

také Nejvyšší soud.277 Ten stanovil, že soud nesmí uložit tento trest v takové výměře, aby v případě 

jeho celého přeměnění na trest odnětí svobody byla překročena uvedená horní hranice trestu odnětí 

svobody. Jelikož se při přepočtu každá nevykonaná hodina přeměňuje na jeden den odnětí 

svobody, vztahuje se toto omezení na trestné činy, u nichž zákon stanoví horní hranici trestu odnětí 

svobody na šest měsíců. V tomto případě smí tedy soud uložit trest obecně prospěšných prací 

v maximální výměře 180 hodin.   

 Ve chvíli, kdy soud nařídí odsouzenému výkon trestu obecně prospěšných prací, nastává 

jeho povinnost vykonat tento trest ve lhůtě jednoho roku. Tato lhůta se staví po dobu, kdy 

odsouzený nemohl obecně prospěšné práce vykonávat z důvodu zdravotních nebo pro zákonné 

překážky. Dále také po dobu, kdy byl odsouzený ve vazbě nebo vykonával trest odnětí svobody.278 

S každým odsouzeným pak projedná podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací probační 

úředník.279  

 Na rozdíl od současné úpravy trestu domácího vězení, v případě trestu obecně prospěšných 

prací má povinnost pachatel vést řádný život, tedy zejména nepáchat další trestnou činnost.280 Tato 

povinnost je mu uložena od odsouzení až do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací.  

Pachatel odsouzený k trestu obecně prospěšných prací musí dále také dodržovat uložená 

přiměřená omezení a povinnosti, která mu byla uložena na základě § 63 odst. 2 trestního zákoníku. 

Jedná se stejně jako v případě trestu domácího vězení o přiměřená omezení a přiměřené povinnosti 

uvedené v ustanovení § 48 odst. 4 trestního zákoníku, které směřují k tomu, aby vedl pachatel 

řádný život.  

 

5.4. Výkon trestu obecně prospěšných prací 

 

 O druhu a místě výkonu obecně prospěšných prací rozhoduje okresní soud, který trest 

obecně prospěšných prací uložil na návrh probačního úředníka.281 Tento soud poté rozhoduje také 

o případné změně druhu a místa výkonu trestu, přičemž k tomuto rozhodnutí může dát kromě 

 
275 § 62 odst. 3 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
276 § 63 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
277 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. 4 Tz 34/2007. 
278 § 65 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
279 § 336 odst. 3 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád. 
280 § 65 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
281 § 336 odst. 2 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád. 
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probačního úředníka návrh také odsouzený.282 Probační úředník zastává podobně jako v případě 

trestu domácího vězení při výkonu zásadní roli.283 Jakmile je vyrozuměn předsedou senátu o 

uložení obecně prospěšných prací, začne probační úředník připravovat návrh na určení druhu a 

místa výkonu trestu. Probační úředník vybírá konkrétní druh a místo výkonu obecně prospěšných 

prací ze seznamu požadavků, které středisko Probační a mediační služby, u kterého mají být dané 

obecně prospěšné práce vykonávány, shromáždilo od obecních úřadů a obecně prospěšných 

institucí, u nichž mohou být obecně prospěšné práce vykonávány.284  

Ohledně vybírání druhu a místa obecně prospěšných prací jsem mluvil s informantem 

Petrem: „Přišel jsem na Probační a mediační službu a velmi jsem se bál, že budu muset zametat 

ulice nebo dělat podobnou práci venku v zimě. Probační úřednice se ke mně chovala hezky, a když 

viděla, že svého činu lituji a zároveň studuji vysokou školu, ověřila si, zda ovládám práci na 

počítači a zeptala se, jestli bych měl zájem pracovat v základní škole kousek od mého bydliště. Po 

potvrzení mého zájmu do školy zavolala a zjistila, zda o mně mají zájem. Zároveň s tím domluvila 

datum nástupu.“285 ) 

Právě snahu probačního úředníka o zohlednění znalostí a dovedností odsouzeného 

hodnotím velmi kladně. Chápu, že vzhledem k potřebě vykonávání obecně prospěšných prací 

blízko trvalému bydlišti není tento postup vždy stoprocentně úspěšný. Přesto by se o zohledňování 

těchto skutečností měli probační úředníci snažit. Vždyť právě obecně prospěšný účel je základní 

podmínkou výkonu trestu obecně prospěšných prací. Odsouzení tak mohou tento trest smysluplně 

vykonávat jak právě třeba v základních školách, tak v zájmovém kroužku ve prospěch určité 

organizace. Správně vybraný druh obecně prospěšných prací má totiž pozitivní dopad jak na výkon 

samotného trestu, tak na následnou resocializaci odsouzeného.  Vždy je ale potřeba klást důraz na 

důsledné posouzení osobnosti pachatele probačním úředníkem.  

 

5.5. Kontrola výkonu trestu  

 

 S rozhodnutím o nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací přichází také soudní 

pověření probačního úředníka kontrolou nad výkonem trestu.286 Dříve tuto kontrolu prováděly 

samotné obce, což obnášelo mnoho problémů, jako je nedostatečná efektivita. Probační úředník je 

 
282 § 336 odst. 5 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád. 
283 PŘESLIČKOVÁ, Hana, Radek GAJDOŠ a Miroslav KRUTINA. Obecně prospěšné práce a další instituty 

restorativní justice: informativní brožura pro obce, nevládní organizace a účastníky trestního řízení. Praha: 

Český helsinský výbor, 2003. str. 31. 
284 § 338 odst. 2 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád. 
285 Informant Petr, Praha, 10. 1. 2021. 
286 § 336 odst. 4 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád. 
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v této funkci nezastupitelný a je to tak v pořádku. Je to právě on, kdo je s odsouzeným od počátku 

v úzkém kontaktu a může soudům podávat rychlé a přesné informace. Probační úředník také 

funguje v součinnosti s institucí, kde je trest obecně prospěšných prací vykonáván. Disponuje tak 

veškerými informacemi o průběhu daného alternativního trestu, celkového chování odsouzeného 

a jeho přístupu. Právě kvalitní spolupráce probačního úředníka s institucí je záruka efektivní 

kontroly. Na místě je také dostatečná komunikace s odsouzeným, především v případě neplnění 

obecně prospěšných prací dle domluveného harmonogramu. Probační úředník by se měl snažit 

zjistit příčiny porušení těchto podmínek přímo s odsouzeným předtím, než bude vyrozumívat 

soud.287 

 

5.6. Trest obecně prospěšných prací v praxi 

  

 Obecně prospěšné práce jsou jedním z nejčastěji využívaných alternativních trestů. V roce 

2019 Probační a mediační služba zaznamenala celkem 6 536 nových případů.288 V roce 2020 pak 

počet případů trestu obecně prospěšných prací ještě lehce stoupl na 6 755.289 Jedná se o druhou 

největší agendu Probační a mediační služby, hned po dohledu nad podmínečně odsouzenými 

pachateli. Jak můžeme vidět, trest obecně prospěšných prací je u českých soudů na rozdíl od trestu 

domácího vězení poměrně oblíbený. Tuto skutečnost vítám. Trest obecně prospěšných prací je 

dobrou alternativou k jiným, přísnějším trestům. Musí s ním být ale správně pracováno. Trochu 

horší je to s celkovou vykonatelností trestu obecně prospěšných prací, která dosahuje každoročně 

50–60 %.290 V souvislosti s poměrně nízkou vykonatelností je potřeba zvýšit důraz na opravdu 

pečlivé zkoumání podmínek pro uložení této alternativní sankce, ale také celkového postoje 

pachatele k výkonu tohoto trestu. Soudy by se měly v případě ukládání trestu obecně prospěšných 

prací řídit zprávou od probačního úředníka a neukládat tento trest v rozporu s jeho výstupem. Je 

to totiž právě probační úředník, kdo zná osobnost a postoje pachatele nejlépe a může tak odhadnout 

veškerá rizika spojená s výkonem trestu obecně prospěšných prací v konkrétních případech.  

 

 

 

 
287 ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Teoretik, str. 

321 - 322. 
288Zpráva o činnosti a hospodaření Probační a mediační služby za rok 2019. Probační a mediační služba ČR. [cit.  

14. 2. 2021]. Dostupné z https://www.pmscr.cz/download/2019_Zprava_o_cinnosti_a_hospodareni_PMS.pdf. 
289 Statistika Probační a mediační služby za rok 2020. Probační a mediační služba ČR. [cit. 13. 2. 2021] Dostupné               

z https://www.pmscr.cz/download/010120_311220_Statistika_PMS_pro_www.pdf. 
290 Probační úředník oddělení parole domácího vězení. Praha. 17. 12. 2020. 

https://www.pmscr.cz/download/2019_Zprava_o_cinnosti_a_hospodareni_PMS.pdf
https://www.pmscr.cz/download/010120_311220_Statistika_PMS_pro_www.pdf
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5.7. Přeměna trestu obecně prospěšných prací 

 

 Přeměna trestu obecně prospěšných prací je upravena v ustanovení § 65 odst. 2 trestního 

zákoníku. Jedná se o sankci za neplnění podmínek tohoto trestu a zákon předpokládá přeměnu na 

trest odnětí svobody. O této přeměně může soud rozhodnout i během doby stanovené pro jeho 

výkon, a to z těchto důvodů: 

 

1) odsouzený nevede řádný život, 

2) vyhýbá se nástupu výkonu trestu, 

3) bez závažného důvodu poruší sjednané podmínky výkonu trestu obecně prospěšných prací, 

4) jinak maří výkon tohoto trestu, 

5) zaviněně tento trest ve stanovené době nevykoná.291 

 

Přeměna obecně prospěšných prací na trest odnětí svobody představuje sekundární postih 

pachatele pro případ porušení podmínek trestu obecně prospěšných prací. Tato přeměna 

představuje velmi důrazný postup proti pachateli, který nebyl ochotný plnit podmínky 

alternativního trestu, jenž mu byl uložen. Z mého pohledu se v případě alternativního trestu obecně 

prospěšných prací jedná o určitou „druhou šanci“ pro pachatele, zejména kvůli fikci neodsouzení, 

a pokud si této šance pachatel neváží, je přeměna na trest odnětí svobody na místě. V minulosti 

zde byla možnost přeměny také na dva jiné alternativní tresty - trest domácího vězení a peněžitý 

trest.  Souhlasím s názory odborné veřejnosti, že přeměna trestu obecně prospěšných prací na další 

alternativní trest nebyla v tomto případě příliš šťastná a vypuštění těchto alternativ z účinné právní 

úpravy vítám. 

Co se týče přeměny trestu obecně prospěšných prací, zákon stanovuje závazný přepočet, 

dle kterého se každá i jen započatá jedna hodina nevykonaného trestu obecně prospěšných prací 

počítá za jeden den odnětí svobody. V tomto případě je důležité hledisko toho, zda se pro určení 

počtu neodpracovaných hodin použije okamžik, kdy odsouzený zavdal příčinu pro tuto přeměnu 

nebo doba, kdy soud o dané přeměně rozhoduje. Touto otázkou se zabýval Nejvyšší soud, který 

dovodil, že soud rozhodující o přeměně trestu obecně prospěšných prací musí vždy zjišťovat 

aktuální počet neodpracovaných hodin, tedy určující je vždy moment rozhodování soudu.292  

Při přeměně trestu obecně prospěšných prací je ze strany soudu naprosto zásadní zajistit si 

veškeré podstatné doklady. Z těchto podkladů musí být zřejmý rozsah již vykonaného trestu 

 
291 § 65 odst. 2 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
292 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 1998, sp. zn. 7 Tz 138/98. 
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obecně prospěšných prací a povaha případných překážek, které výkonu daného trestu či jeho části 

zabránily. Těmito doklady se myslí zpráva příslušného probačního úředníka, obecního úřadu, 

případně jiného subjektu, u kterého měl být trest obecně prospěšných prací vykonán. Naopak za 

dostatečný důkaz nelze považovat telefonické ověření této otázky, jak judikoval ve svém 

rozhodnutí Nejvyšší soud.293  

 

5.8. Nedostatky trestu obecně prospěšných prací 

 

Trest obecně prospěšných prací představuje jednu z nejvyužívanějších alternativních 

sankcí, a i v rámci něho se stále potýkáme s nedořešenými otázkami, které souvisejí s jeho 

ukládáním a samotným výkonem. V souvislosti s nedostatky tohoto trestu pokládám za důležité 

zmínit projekt Technologické agentury ČR - Postavení subjektů participujících na realizaci 

výkonu trestu obecně prospěšných prací. Tento projekt byl realizován s cílem zajištění řádného              

a bezpečného výkonu trestu obecně prospěšných prací a dále úpravou subjektů podílejících se na 

výkonu této alternativní sankce. Součástí projektu bylo mimo jiné expertní dotazníkové šetření, 

které mělo zmapovat praktické zkušenosti a názory probačních pracovníků na problémové oblasti 

výkonu trestu obecně prospěšných prací. Tohoto šetření se zúčastnilo celkem 72 respondentů                     

a bylo zaměřeno na detekci problémových oblastí této alternativní sankce.294 

Jedním z problémů, na které upozornilo také trestní kolegium Nejvyššího soudu, je 

nedostatečné využívání rozpětí trestní sazby. Ta je přitom považovaná za poměrně rozsáhlou. 

Převažující praxe soudů totiž využívá především horní polovinu této sazby, často až na samotné 

horní hranici. Soudy dále v souvislosti s trestem obecně prospěšných prací nevyužívají možnost 

uložení přiměřených povinností a omezení, které jim zákon umožňuje. Někteří soudci považují za 

vhodnější předchozí právní úpravu, kde byla stanovena horní hranice na 400 hodin a část z nich 

by si tuto hranici dokonce představovala vyšší.295 S tímto tvrzením osobně zásadně nesouhlasím. 

Soudci v tomto případě vychází ze skutečnosti, že by měl být trest obecně prospěšných prací 

ukládán zejména jako alternativa k trestu odnětí svobody.296 Dle mého názoru je ale mnohem 

vhodnější alternativou i ze své podstaty trest domácího vězení. V případě zvýšení horní sazby 

trestu obecně prospěšných prací by se dala očekávat menší úspěšnost kompletního vykonání tohoto 

 
293 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2012, č. j. 4 Tz 88/2012-2. 
294 FIRSTOVÁ, Jana. Aplikační problémy realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací v ČR. Trestní právo 

2020, č. 4. str. 18. 
295 SCHEINOST, Miroslav: Sankční politika pohledem praxe. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci,       

2     2014. Studie (Institut pro kriminologii a sociální prevenci), str. 50. 
296 Tamtéž. 
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trestu, a tudíž následná přeměna na trest odnětí svobody. Snížení horní hranice tohoto trestu tak 

považuji za rozumné. Soudci by měli ale také využívat další možnosti v podobě přiměřených 

povinností a omezení, které jim zákonná úprava nabízí. To umožní větší individualizaci                                  

a diferenciaci tohoto trestu vzhledem k osobě pachatele a větší vliv na úspěšnou resocializaci.  

Další problém spočívá v ukládání tohoto trestu nevhodným osobám. Nevhodnost těchto 

osob spočívá nejčastěji v problémové osobnosti odsouzeného a v překážkách souvisejících 

s dalšími zdravotními či ekonomickými obtížemi.297 K tomuto tématu jsem se již vyjadřoval v mé 

práci výše. Soud musí při úvahách o druhu a výměře trestu mimo jiné hodnotit též osobnost 

pachatele a jeho poměry.298 V tomto případě by si tak měl soud vyžádat zprávu od Probační                         

a mediační služby k uložení trestu. Ta soudu pomůže zjistit značné množství informací o aktuální 

situaci pachatele, o jeho motivaci, zdravotní způsobilosti a dalších důležitých skutečnostech. 

Zpráva od probačního úředníka výrazně pomůže eliminovat nevykonatelnost sankce a měla by tak 

při rozhodování soudu o uložení tohoto trestu hrát významnou roli. Soudci by neměli dávat 

přednost rychlosti trestního řízení před efektivním rozhodováním o uložení příslušného trestu. 

Tento nedostatek osobně považuji za vůbec nejzávažnější.299 

 

5.9. Vliv trestu obecně prospěšných prací na resocializaci odsouzených 

 

 Trest obecně prospěšných prací představuje v mnoha případech velmi vhodnou alternativní 

sankci. I s tímto trestem ale musí být nakládáno opatrně, a především po důkladném zjištění všech 

nutných podmínek a předpokladů k jeho uložení. Právě vyžádání si zprávy probačního úředníka, 

která soudu umožní zjistit kromě již řečených skutečností také další informace, jako jsou časové 

možnosti pachatele vzhledem k jeho zaměstnání, studiu či rodinné situaci, představa pachatele                  

o odčinění způsobené újmy a nahrazení škody či možnost spolupráce se zájmovým sdružením na 

přípravě záruky pachatele. Všechny tyto skutečnosti v kombinaci s pozitivním působením 

samotného probačního úředníka na pachatele pomůžou zajistit jeho úspěšnou resocializaci.  

Za velmi důležitou podmínku téměř u všech alternativních sankcí považuji skutečnost, že 

se pachatel sám chce změnit. Fakt, že si uvědomuje následky svého činu, lituje ho a chce se 

vyhnout dalšímu páchání trestné činnosti. Je to právě vůle samotného jedince, která mu umožní 

 
297 FIRSTOVÁ, Jana. Aplikační problémy realizace výkonu trestu obecně prospěšných prací v ČR. Trestní právo. 

2020, č. 4, str. 18. 
298 § 39 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
299 FIRSTOVÁ, Jana. cit. dílo. str. 18 
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úspěšný návrat do společnosti. Tato vůle ale není vždy automatická, v mnoha případech je zde 

nutnost určité pomoci. Tuto pomoc v případě trestu obecně prospěšných prací představuje vliv 

probačního úředníka. S tím pak souvisí také možnost soudu uložit přiměřené omezení                                     

a povinnosti, které dále přispějí ke změně a třeba i polepšení pachatele. 

Největší výhodu trestu obecně prospěšných prací představuje pro pachatele ustanovení                   

§ 65 odst. 4 trestního zákoníku které stanovuje, že se na pachatele po vykonání nebo upuštění od 

výkonu trestu obecně prospěšných prací nebo jeho zbytku hledí, jako by nebyl odsouzen. Pachatel 

tak po vykonání této alternativní sankce dostává další šanci. Jeho život, a především jeho pracovní 

kariéra není ztížena zápisem v rejstříku trestů a tím mu nejsou stavěny do cesty další životní 

překážky. V tomto případě je tak na pachateli, zda se rozhodne, že své obecně prospěšné práce 

vykoná co nejrychleji, a tak se navrátí do běžného života.  

Los Angeleská studie ukazuje, že velká část odsouzených pachatelů k obecně prospěšným 

pracím hodnotí jako velmi pozitivní fakt, že jim tento trest nenarušuje podstatnou mírou soukromý 

život. Troufám si tvrdit, že tato skutečnost platí také v České republice i přesto, že jsou obecně 

prospěšné práce v USA brány částečně jinak. V obou zemích ale ne vždy platí bezpodmínečně. 

Resocializace se v případě této sankce může zdát jako velmi jednoduchá, ale stejně jako tomu je 

v případě trestu domácího vězení, i zde se mohou objevit problémy, které nemusí být zřetelné na 

první pohled. Tyto problémy se přirozeně zesilují s množstvím uložených hodin obecně 

prospěšných prací soudem.300  

V případě, kdy jsou odsouzenému uloženy obecně prospěšné práce v horní možné sazbě, 

tedy v maximálním počtu 300 hodin, může se i tento trest stát pro odsouzeného velkým 

problémem. Jedinec se totiž dostává do situace, která se již poměrně obtížně slučuje s běžným 

zaměstnáním, tím spíše v kombinaci např. s rodinným životem. Odsouzenému tak hrozí ztráta 

stálého příjmu, narušení rodinných vazeb a s tím spojené psychické problémy. Podobně jako tomu 

je u trestu domácího vězení, i v tomto případě je nutné myslet na psychiku odsouzené osoby. Je 

zřetelné, že se stále jedná o určitou formu sankce, která pachateli jistě nemá být příjemná, ale 

přesto zastávám názor, že by v tomto případě trest neměl ovlivňovat a tím spíše zpřetrhávat 

existující a fungující sociální vazby. Znovu je nutné důkladně zjistit, v jaké pozici se pachatel ocitá 

a jaký vliv na jeho život bude mít uložení vysokého počtu obecně prospěšných hodin. Z pohledu 

 
300 SONSTENG – PERSON Melanie, HERRERA Lucero, koonse Tia, ZATZ Noah D., Any Alternative Is Great If 

I’m Incarcerated: A Case Study of Court-Ordered Community Service in Los Angeles County. Criminal Justice and 

Behavior, 48(1), str. 43. 
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resocializace pachatele totiž může nastat případ, kdy bude mít uložení trestu naprosto opačný 

účinek. 

Dalším problémem této alternativní sankce je výběr práce vzhledem ke konkrétnímu 

odsouzenému. Jistě může nastat situace jako v případě dotazovaného informanta, kdy bude 

odsouzený vykonávat práci na základní škole a vše proběhne korektně a v pořádku. Vzhledem 

k výběru práce ale také může nastat případ zcela opačný. Odsouzený jedinec tak může být nucen 

vykonávat velmi nepříjemnou práci, která se může navíc odehrávat v poměrně kriminogenním 

prostředí. Nejen tak, že může být vykonávání takového trestu pro odsouzeného psychicky 

neúnosné, ale navíc mu takový trest může ukázat cestu k do té doby nepoznané trestné činnosti. 

Jak jsem již zmiňoval, možnost pro uložení obecně prospěšných prací je velmi široká a odsouzený 

tak může při „zametání ulice“ potkat typy lidí, které by jinak nikdy nepotkal. Žádná z těchto situací 

nebude mít pozitivní vliv na resocializaci odsouzeného a v některých případech se navíc může stát, 

že následná resocializace bude o mnoho náročnější, než by byla před uložením samotného trestu. 

Důležité je ale myslet pří výběru vhodné práce pro odsouzeného také na opačný případ. Daná práce 

by totiž měla představovat alespoň určitou újmu pro konkrétní osobu. Pokud by se tak ocitl vášnivý 

chovatel zvířat v rámci svých obecně prospěšných prací ve zvířecím útulku, můžeme vytušit, že 

ani v tomto případě neplní alternativní trestní sankce úlohu, kterou by plnit měla. I na takové 

záležitosti je třeba při ukládání a následném výběru vhodné práce pro odsouzeného myslet a tyto 

skutečnosti zohledňovat. 

Trest obecně prospěšných prací je v mnoha situacích velice vhodná sankce. Co se týče 

resocializace odsouzeného, musí o ni stejně jako ve všech případech stát především sám pachatel. 

Cestu k úspěšné resocializaci mu ale zároveň musí ukázat a umožnit probační úředník, který 

k tomu potřebuje součinnost ze strany soudu. Je právě na soudu a probačním úředníkovi, aby 

nejdříve správně posoudili, zda je v daném případě sankce obecně prospěšných prací vhodná a 

následně vybrali tu správnou práci, která pachateli umožní úspěšný návrat do společnosti.  
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6.  Srovnání trestů z pohledu jejich vlivu na resocializaci odsouzených 

 

 Než začnu rozebírat jednotlivé aspekty vlivu vybraných trestů na resocializaci 

odsouzených, chtěl bych se pozastavit u otázky, co vůbec úspěšná resocializace v praxi znamená. 

Mnoho osob považuje za úspěšně resocializovaného takového jedince, který již dále nepáchá 

trestnou činnost, tedy se nedopouští recidivního jednání. Toto tvrzení je z určité části pravdivé, ale 

samozřejmě ne výlučně. Na úspěšnou resocializaci je nutné pohlížet z více úhlů, jako je trvalé 

bydlení, zaměstnání nebo úspěšné znovunavázání sociálních vazeb. Až splněním těchto podmínek, 

tedy dosažením situace, kdy se o sebe jedinec dokáže sám postarat, je dle mého názoru 

resocializace úspěšně dokončena. Funkce trestu z pohledu resocializace tedy nespočívá pouze 

v určitém přesvědčení pachatele chovat se v souladu se zákonem. Spočívá také v pomoci pachateli 

k přijmutí zpět do společnosti. 

 Jak jsem již zmiňoval, trest odnětí svobody je trestem nejen nejpřísnějším, ale také 

nejnákladnějším. To je mimo jiné důvod, proč se v něm nejvíce odráží podfinancování trestního 

systému. Z pohledu resocializace je v rámci trestu odnětí svobody zásadní správné fungování 

jednotlivých aktivit programů zacházení. Pokud by tyto aktivity náležitě fungovaly, vězni by tedy 

dostali šanci se vzdělávat, pracovat a pravidelně se potkávat s kompetentními zaměstnanci 

z terapeutických oborů, výsledný stav resocializace by byl na mnohem vyšší úrovni. Tak se ale             

v mnoha věznicích neděje, zejména z důvodu jejich přeplněnosti a nedostatečného počtu 

zaměstnanců. Nepostačující penitenciární péče poté jen těžko bude hladce navazovat na péči 

postpenitenciární, zvlášť když v jejím případě není situace o moc rozdílnější. Výsledná 

resocializace tak nemůže být hodnocena pozitivně, jelikož trest odnětí svobody je v České 

republice vykonáván často opravdu pouze jako trest, který spočívá v separaci odsouzeného mimo 

společnost. Po uplynutí doby výkonu trestu je odsouzený propuštěn na svobodu a tím pro vězeňský 

systém úloha končí. Navíc je jedinec dále obtížen dlouhým zápisem v trestním rejstříku, což mu 

znemožňuje hledání práce, následně bydlení, a tudíž úspěšný návrat do společnosti. 

 Vězeňskému systému by mohl značnou měrou pomoci alternativní trest domácího vězení. 

Jedná se o sankci, která v sobě skrývá mnoho pozitiv. Trest domácího vězení je méně finančně 

náročný, nenese s sebou následky prizonizace a dalších vlivů kriminogenního prostředí věznice             

a umožní zachovat rodinné, pracovní a další vazby odsouzeného. To jsou faktory, které tvoří 

z trestu domácího vězení sankci s možným pozitivním vlivem na resocializaci jedince. Soud navíc 

může k trestu domácího vězení uložit také další povinnosti, jako je získání pracovní kvalifikace či 

psychologické poradenství. Odsouzený tak dostane veškerou péči, kterou by měl získat v rámci 
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programu zacházení ve věznicích. Spolu s tím je mu umožněno pokračování v jeho zaměstnání, 

nevzniká mu dluh z výkonu trestu odnětí svobody a nezpřetrhají se mu veškeré sociální vazby. To 

vše s menším finančním zatížením státu a ulehčením přeplněným věznicím. Trest domácího vězení 

se tak jeví perfektním řešením. 

 Bohužel jakkoliv by mohl trest domácího vězení fungovat úspěšně, není tomu tak. 

Nevyhovující právní úprava a stále nefungující elektronická kontrola odsouzených ze strany státu 

brání soudům, aby tuto sankci ukládaly ve větší míře. Znovu tak raději uloží trest odnětí svobody, 

aby byl daný případ rozhodnutý co nejdříve, případně trest domácího vězení uloží, ale neporadí se 

s úředníky Probační a mediační služby. V obou těchto případech je resocializace daného pachatele 

velmi ztížena. Soudci by měli vždy důkladně prověřit veškeré podmínky a zjistit co nejvíce 

informací, aby mohli kvalifikovaně rozhodnout o konkrétním pachateli a uložit sankci, která bude 

mít z pohledu resocializace co možná nejlepší vliv. Co se týče domácího vězení, jeho průběh                     

a vliv na pachatele bude dle mého názoru o mnoho lepší a jednodušší ve chvíli, kdy se podaří 

plošně zavést elektronický monitoring odsouzených. Můžeme tedy doufat, že tomu tak bude co 

nejdříve. 

 Poslední vybraná alternativní sankce – trest obecně prospěšných prací je dle mého názoru 

v tuto chvíli nejlépe vykonávaný trest z vybraných sankcí. Jedná se o druh trestu, který může 

v mnoha případech nahradit krátkodobý trest odnětí svobody a v určitých situacích se tato náhrada 

dokonce jeví jako žádoucí. Zastávám názor, že by měl trest obecně prospěšných prací hrát vysokou 

roli v případě trestných činů, jako je poškození cizí věci nebo v jiných přečinech podobného rázu. 

Znovu velmi kladně hodnotím ponechání na zvážení soudu, zda pachateli spolu s touto alternativní 

sankcí uloží některé z dalších přiměřených omezení či povinností. Odsouzený je v tomto případě 

také dostatečně motivován rizikem přeměny trestu na nepodmíněný trest odnětí svobody. Spolu se 

skutečností, že se na pachatele po vykonání sankce hledí jako by nebyl odsouzen, alternativní trest 

obecně prospěšných prací tvoří velmi vhodné potrestání. Stát tak dává pachateli určitou poslední 

možnost napravit své chování, odčinit škodu, kterou způsobil a naposledy ze svého pochybení 

vyjít téměř bez následků. Právní úprava je v případě, že si pachatel této šance neváží poměrně 

nevybíravě přísná a je to tak na místě. Znovu je ale na soudech, aby tuto trestní sankci využívaly 

ve vhodných případech s dostatečnými informacemi a užily tak všech resocializačních vlivů, které 

tento trest nabízí.  

 Pokud bych měl tyto tři tresty a jejich vliv zhodnotit společně, došel jsem k závěru, že 

trestní systém, a tedy i zmíněné dva alternativní tresty jsou z velké části závislé na úspěšném 

fungování trestu odnětí svobody. Právě trest odnětí svobody a jeho negativa představují příčinu, 

proč se problematice efektivity ukládání a výkonu alternativních trestních sankcí vůbec začala 
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věnovat zvýšená pozornost. Dokud budou přetížené soudy ukládat tolik nepodmíněných trestů 

odnětí svobody a tím zatěžovat věznice, které nemají finance a kapacity na to, věnovat se 

odsouzeným a umožnit jim úspěšnou resocializaci, budou soudy přetížené i nadále a nebudou mít 

dostatek času ani na vhodné využívání ostatních alternativních sankcí. Řešení tohoto problému 

vyžaduje množství úsilí k nalezení komplexního řešení. Toto řešení by dle mého názoru mělo začít 

méně častým ukládáním nepodmíněných trestů spojených s dekriminalizací určitých trestných 

činů spolu s co nejrychlejším zavedením a využíváním elektronického monitoringu při kontrole 

domácího vězení a v neposlední řadě zafinancování jak samotných soudů, tak ostatních 

zaměstnanců podílejících se na možné resocializaci odsouzených v České republice. 
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Závěr 

 

V průběhu své práce jsem se detailně zabýval třemi trestními sankcemi - trestem odnětí 

svobody, trestem domácího vězení a trestem obecně prospěšných prací. Věnoval jsem se mimo 

jiné jejich kladům, záporům, fungování v praxi ale také tomu nejdůležitějšímu - vlivu těchto trestů 

na resocializaci odsouzených. Zastávám názor, že právě úspěšný návrat odsouzených zpět do 

společnosti by měl představovat hlavní kritérium hodnocení, zda daný trest plní svou funkci 

dostatečně a správně. Ukládaný trest by neměl představovat pouze jakousi odplatu za chování 

pachatele. V moderní společnosti by měl být dáván důraz a dostatečné prostředky na pozitivní 

působení vzhledem k osobě odsouzeného. Tomu je třeba uzpůsobit také celý trestní systém a s ním 

jednotlivé sankce, které budou pachatelům ukládány s dostatečnou pečlivostí a péčí. V dílčích 

částech práce jsem detailně rozebral jednotlivé tresty a jejich vliv na následný návrat pachatele do 

společnosti. Dle zjištěných poznatků jsem si vytvořil obraz o fungování trestního systému a vztahu 

trestu odnětí svobody spolu s dvěma nejpřísnějšími alternativními tresty.  

Trest odnětí svobody představuje nejvážnější trestní sankci, a tak má již ze své povahy 

nejhlubší dopad na osobnost pachatele a na jeho následnou resocializaci. Právě již samotný 

charakter tohoto trestu by měl představovat dostatečný důvod, proč je nutné této sankci věnovat 

největší pozornost. V případě trestu odnětí svobody se jedná o obrovský zásah do psychiky, ale 

taktéž do všech aspektů života pachatele. Jedinci tento trest odejme vše, na co byl zvyklý a vloží 

jeho osobu do diametrálně nového prostředí, nezřídka na velmi dlouhý čas. Na konci výkonu trestu 

ho čeká návrat do společnosti, která se mezitím proměnila. Pro odsouzeného se jedná o obrovský 

šok, na který je jakoukoli osobu velmi těžké připravit. 

Na všechny tyto skutečnosti by měl myslet každý soudce ve chvíli, kdy trest odnětí 

svobody ukládá. Jak je to ale v praxi? Soudy jsou přetížené, a proto ukládají obrovské množství 

nepodmíněných trestů. Odklony a jiné způsoby řešení trestních případů, při kterých by soudci 

museli zahrnout Probační a mediační službu, jim připadají zdlouhavé a nadbytečné. Tím se trestní 

systém dostává do bezvýchodné situace. Věznice jsou podfinancované, přeplněné a vycházejí 

z nich pachatelé, kteří se do věznice s velkou pravděpodobností brzy vrátí. Nic jiného těmto 

osobám mnohdy ani nezbude - nebyli totiž systémem dostatečně připraveni na úspěšnou 

resocializaci do společnosti. Tito jedinci často disponují dluhy, v rámci výkonu trestu nedostali 

šanci prohloubit své vzdělání či kvalifikaci, a navíc vycházejí obtíženi zápisem v rejstříku trestů. 

Mnohdy jim tak zůstane jediné východisko - páchání další trestné činnosti. Tím se navrátí do 

přetíženého soudního systému a posléze také do systému vězeňského. Ocitají se v kruhu, ve kterém 
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ale zdaleka nejsou sami. Jsou tam s nimi totiž soudci, vězeňští zaměstnanci, probační a mediační 

úředníci, sociální pracovníci a na konec i my ostatní, kteří na tento kruh, který představuje opak 

úspěšné resocializace, přispíváme.  

Přetíženost soudů se poté promítá i na samotných alternativních trestech, které mají 

představovat řešení těchto problémů. Pokud se soudce rozhodne uložit trest domácího vězení či 

trest obecně prospěšných prací, už si mnohdy nezjistí všechny podmínky k jeho úspěšnému 

vykonání. Znovu se snaží šetřit čas a tak, pokud mu to zákonem není uloženo, mnohdy nevyužije 

možnosti Probační a mediační služby. Tím ztrácí příležitost důsledně zjistit veškeré informace                      

o osobnosti pachatele, o jeho poměrech a dalších skutečnostech, které jsou nesmírně důležité 

k tomu, aby uložení trestu a jeho následný výkon dával smysl.  

Alternativní sankce dle mého názoru mohou představovat moderní cestu, jak se vypořádat 

s velkou částí problémů vězeňského systému a tím pomoci úspěšnější resocializaci odsouzených. 

Pokud ale budeme ukládat trest domácího vězení tam, kde není přítomnost způsobilého obydlí                

a trest obecně prospěšných prací v případech, kdy není vůle na straně pachatele tento trest opravdu 

vykonat, skončí tito jedinci s největší pravděpodobností stejně za zdmi věznice. Veškerá snaha je 

tak kontraproduktivní a výsledek nepomohl ani vězeňskému systému, ani pachatelům samotným.  

 Všechny tři tresty, kterými jsem se v průběhu své práce zabýval, mají i mnoho pozitiv.                 

O to více mě mrzí, že kvůli stávajícím problémům často není možné tato pozitiva využít naplno. 

U všech tří popisovaných trestů velmi kladně hodnotím úlohu a práci Probační a mediační služby. 

I ta je ale přetížená a následkem nedostatku časových možností probační úředníci odsouzeným 

nemohou věnovat tolik času, kolik by mnohdy chtěli či potřebovali. Právě přetíženost všech složek 

v rámci trestního systému považuji za největší nedostatek a největší překážku při resocializaci. 

K čemu bude spuštění perfektního resocializačního systému ve věznicích, když ho zde budou 

provozovat vyčerpaní vychovatelé bez energie a vůle? Jaký smysl bude mít zavedení většího počtu 

elektronických náramků, když v průběhu trestu na pachatele nebude mít kdo působit? Proč 

bychom se měli radovat nad častým užíváním trestu obecně prospěšných prací, když je polovina 

těchto trestů přeměněna na trest odnětí svobody, jelikož byl trest uložen nevhodné osobě? 

Z pohledu resocializace bude výsledek ve všech případech nedostatečný. 

 U veškerých popisovaných trestních sankcí je v průběhu let vidět snaha o značné zlepšení 

jak z pohledu samotného fungování, tak z hlediska resocializace pachatelů. Většina těchto 

prostředků ale představuje pouze krátkodobé řešení a způsob, jak odložit jediné možné 

východisko. Tím je značná a dlouhodobější finanční investice; investice do všech složek systému 

počínající soudci a končící podporou neziskových nestátních organizací. Jen kontinuální finanční 

podpora všech složek penitenciární a následné postpenitenciární péče umožní českému trestnímu 



 

 

 

109 

systému vystoupit z této bezvýchodné situace. Jen kontinuální podpora na straně jedné, zajistí 

úspěšnou kontinuální péči o odsouzeného na straně druhé. Je nutné si uvědomit, že nezáleží pouze 

na tom, kolik alternativních sankcí zavedeme či zda bude na celách ve věznicích o polovinu méně 

lidí. Pokud na pachatele trestných činů nebudeme mít čas a budeme postrádat vůli s odsouzenými 

pracovat, úspěšná resocializace zůstane pouze heslem, o kterém budeme moci psát v diplomových 

pracích. 
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Abstrakt 

  

 Problém resocializace odsouzených a vlivu jednotlivých trestů na tento proces je téma, 

které je poměrně opomíjené, a přitom sociálně i právně zásadní. Úspěšnost resocializace pachatelů 

ovlivňuje nejen celou trestní politiku, ale také společnost jako celek. Pohled na tento společenský 

problém se přitom vyvíjí s časem. Nyní na trest již nehledíme jako na pouhou odplatu. Od trestní 

sankce očekáváme ochranu společnosti spolu s pozitivním vlivem na samotného pachatele. 

Uvědomujeme si, že pro většinu pachatelů uložení trestu neznamená trvalé vyloučení ze 

společnosti, a proto se následky výkonu trestu na jejich osobnosti dotýkají také nás. Z toho důvodu 

jsem ve své práci rozebral tři tresty nejpřísnější - trest odnětí svobody, trest domácího vězení a 

trest obecně prospěšných prací. Postupně jsem se snažil přijít na konkrétní důsledky působení 

těchto trestů na osobnost pachatele. Během své analýzy jsem se rozhodl nesetrvat pouze u velkého 

množství sekundárních dat skládajících se z odborných publikací, článků, studií či koncepcí, ale 

podstoupil jsem množství rozhovorů s osobami z řad expertů a samotných odsouzených. To mi 

umožnilo proniknout do tématu nikoli jen z hlediska teoretického, ale také z pohledu praxe. 

V textu jsem kriticky pohlížel na veškeré části péče penitenciární, ale také péče postpenitenciární 

a snažil se přijít na jednotlivá pozitiva a negativa každého z určených trestů. Po kompletním 

rozboru jednotlivých sankcí jsem vždy rozebral její nedostatky a zaměřil se na aspekty, které by 

šly v dané věci vylepšit. Díky tomuto postupu jsem dosáhl komplexního srovnání zmíněných trestů 

z pohledu resocializačního procesu. Mohl jsem tak popsat hlavní nedokonalosti v podobě 

podfinancování či přetížení trestního systému a na základě zjištěných informací formulovat svá 

vlastní doporučení pro zlepšení současné situace v oblasti problematiky vlivu trestních sankcí na 

resocializaci pachatele. 

 

Název práce v českém jazyce 

Vliv vybraných druhů trestů na resocializaci odsouzených 

 

Klíčová slova 
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Abstract 

 

 The problem of resocialization of convicts and the effect of particular penalties on this 

process is a subject rather relatively neglected, but at the same time socially and legally 

fundamental. The success of the resocialization of offenders affects not only the entire criminal 

policy but also society as a whole. However, the view on this social dilemma is evolving over 

time. We do not longer examine the punishment as mere retribution, rather we expect it to protect 

society and have a positive effect on the convict. We also realize that most of the sentencing does 

not mean permanent exclusion from society. Therefore, the consequences of any sentence also 

affect us, the society. This phenomenon led me to analyze the three most severe sentences: 

imprisonment, house arrest, and community service. Gradually, I tried to investigate the outcome 

of the effects of these sentences on the offender's personality. During the analysis, I decided not 

to only benefit from the secondary data consisting of acknowledged publications, articles, studies, 

and concepts, but I also acquired findings from several interviews with experts within the sphere 

and convicts themselves. This allowed deep penetration into the topic not only from a theoretical 

point of view but also from a practical one. In the thesis, I critically examined all phases of post-

penitentiary care and highlighted the main positives and negatives of the aforementioned 

sentences. After a thorough analysis of the named sentences, the shortcomings and suggested 

improvements are further described. As a result, a comprehensive comparison of the 

aforementioned sentences and their effect on the resocialization process was concluded. Lastly, 

based on the findings, I was able to describe the main imperfections of the judicial systém 

including underfunding or the criminal system overload as well as formulate my recommendations 

on possible improvements of the effects of selected types of penalties on the resocialization of 

convicts. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Seznam provedených rozhovorů 

 

 

Jméno dotazovaného Důvod rozhovoru Datum Délka rozhovoru 

Informant Roman Odsouzený k trestu odnětí svobody 13. 12. 2020 44 minut 

RNDr. Mgr. Miloš 

František Převrátil 

Vězeňský kaplan ve věznici 

Vinařice a vazební věznici                   

Praha - Pankrác 

15. 12. 2020 47 minut 

Probační úředník  
Probační úředník oddělení parole  

a domácího vězení 
17. 12. 2020 45 minut 

Informant František Odsouzený k trestu odnětí svobody 17. 12. 2020 104 minut 

Mgr. Luboš Beránek 
1. zástupce ředitele                          

Věznice Vinařice 
25. 2. 2021 

e-mailová 

komunikace 

Informant Petr 
Odsouzený k trestu obecně 

prospěšných prací 
10. 1. 2021 20 minut 
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Příloha č. 2 – Otázky k rozhovoru – expert 

 

A) Seznámení 

• Jak dlouho se věnujete práci v rámci Vězeňské služby? Co Vás k tomu vedlo a proč 

zrovna toto zaměření? 

 

B) Teorie 

• Účel trestu – (Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, 

zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby 

vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti) – Máte 

pocit, že v České republice trest odnětí svobody plní svůj účel?  

• Jedním pojetím funkce trestu je tzv. teorie odplaty, založená na faktu, že trest 

představuje „zrcadlo“ spáchaného činu. Tato teorie v současnosti zažívá v pohledu 

veřejnosti návrat. Souhlasíte? Máte pocit, že si vězni, s kterými se setkáváte svůj 

trest zaslouží? Litují svého předchozího chování? Nestačil by podle Vás 

v některých případech jiný, alternativní trest? 

 

C) Penitenciární zacházení 

• Co je obsahem Vaší práce ve věznici? Jak vypadá Váš klasický den? 

• Mají pracovníci Vězeňské služby na vězně dostatek času? 

• Jakou dobu u Vás ve věznici tráví vězni na příjímacím oddělení? Jak se díváte na 

zařazování vězňů do jednotlivých věznic obecně? 

• Ve věznicích je dle statistik Vězeňské služby zaměstnáno pouze 40 % vězňů. Jak 

se to projevuje na život ve věznici? 

• Jak obecně hodnotíte fungování programů zacházení ve věznicích? Myslíte si, že 

jsou zde nedostatky? Jsou pro vězně jednotlivé aktivity přínosné? 

• Mají vězni při výkonu trestu odnětí svobody dostatek motivace na sobě pracovat? 

Máte pocit, že je výkon trestu může změnit? 

• Co považujete za největší nedostatek vězeňského systému? Co byste změnil? 

• Co je podle Vás příčinou vysoké recidivy v České republice?  
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D) Postpenitenciární zacházení 

• Máte vhled do pospenitenciárního zacházení s vězni a jeho propojení se 

zacházením penitenciárním? Připadá Vám toto propojení dostatečné? 

• Máte pocit, že vězně trest odnětí svobody „odstřihne“ od běžného života? Je pro ně 

v této době těžký návrat do společnosti? Jak jim s tímto u Vás ve věznici pomáháte? 

• Jak se díváte obecně na problém návratu vězňů do společnosti? Co by šlo v tomto 

ohledu zlepšit? 
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Příloha č. 3 – Otázky k rozhovoru – odsouzený 

A) Seznámení 

• Za jaký čin jste si odpykával trest odnětí svobody? Litujete svého činu? Dokázal 

byste si představit návrat do věznice? 

 

B) Teorie 

• Účel trestu – (Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, 

zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovat jej k tomu, aby 

vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní členy společnosti) – Máte pocit, 

že v České republice trest odnětí svobody plní svůj účel? Jaký vliv měl výkon trestu 

pro Vás? Čím to bylo způsobeno? 

• Jedním pojetím funkce trestu je tzv. teorie odplaty, založená na faktu, že trest 

představuje „zrcadlo“ spáchaného činu. Tato teorie v současnosti zažívá v pohledu 

veřejnosti návrat. Souhlasíte? Bral jste svůj trest jako spravedlivý následek svého 

činu/činů? Nestačil by podle Vás jiný, alternativní trest? 

 

C) Penitenciární zacházení 

• Jak probíhalo zařazení do věznice? Do jakého typu věznice jste byl zařazen? 

• Jak dlouhou dobu jste strávil na příjímacím oddílu? 

• Jakým způsobem pro Vás byl sestaven program zacházení? Jakých aktivit jste se 

při výkonu svého trestu účastnil. (práce, vzdělání, speciální výchovné aktivity, 

zájmové aktivity, oblast utváření vnitřních vztahů). Byly pro Vás jednotlivé 

aktivity přínosem? 

• Ve věznicích je dle statistik Vězeňské služby zaměstnáno pouze 40 % vězňů. Jak 

se to projevuje na život ve věznici? 

• Jak jste trávil volný čas? 

• Jak probíhalo ubytování v cele? Připadaly vám podmínky v pořádku?  

• Jak se k Vám chovali pracovníci věznice? Měli na Vás dostatek času? 

• Byl jste ve věznici motivován na sobě pracovat? Máte pocit, že Vás výkon trestu 

odnětí svobody změnil? 

• Co považujete za největší nedostatek vězeňského systému? Co byste změnil? 
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D) Postpenitenciární zacházení 

• Jak probíhalo propuštění z věznice? Byl personál věznice nápomocný?  

• Využil jste po propuštění pomoci nějaké státní či neziskové organizace? 

• Kam směřovaly Vaše první kroky po propuštění? 

• Máte pocit, že Vás vězení „odstřihlo“ od běžného života? Byl pro Vás návrat do 

společnosti obtížný?  

• Jak se obecně díváte na problém návratu vězňů zpět do společnosti?  

 

 


