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Důvodem výběru tématu Mentálně postižený člověk jako pachatel trestné činnosti je 

skutečnost, že po ukončení studia na PedF UK v Praze, Obor SpPg- učitelství, bych chtěla 

pracovat jako speciální pedagog v některé z věznic na území České republiky. 

K problematice vězeňství mám velmi blízko, protože můj bratr a několik blízkých 

rodinných přátel pracují jako příslušníci Vězeňské služby ČR. Zajímavé je také spojení 

oboru psychopedie a etopedie, což jsou pedie, které jsem si vybrala ke studiu na VŠ. 

S problematikou mentálně postižených se setkáváme v mnohých publikacích. Jejich 

cílem je ve většině případů popsat vzájemný vztah s okolní společností, možnosti 

uplatnění, atd.. 

Tato práce popisuje průběh trestního řízení a výkonu trestu vzhledem k osobě 

mentálně postiženého obviněného či pachatele trestného činu. Velká část textu je 

věnována vzdělávání Vězeňské služby ČR v oblasti problematiky mentálního postižení u 

obviněných/odsouzených a jejich využívání v praxi. Okrajově se věnuje i Policii ČR. 

Hlavním informačním zdrojem byla analýza dokumentů určených pro vzdělávání a 

informování příslušníků Vězeňské služby ČR a Policie ČR. Za cenné považuji možnost 

prostudování zápisků a výtahů z přednášek příslušníků Vězeňské služby České 

republiky.. 

Vzdělávání Vězeňské služby ČR se už někteří autoři věnovali.1 Nikde se ve své 

práci nezaměřují na způsob a úroveň informovanosti příslušníků Vězeňské služby České 

republiky v problematice mentálně postižených. 

1. Úvod 

Stát se pachatelem trestného činu může prakticky kdokoliv, proto mezi pachateli 

můžeme naleznou také jedince s mentálním postižením. 

Když jsem se zamýšlela nad vybraným tématem napadala mě spousta otázek, ze 

všeho nejdřív jsem ale považovala za nutné vysvětlit spojení mentálně postižený člověk 

jako pachatel trestné činnost. Spojení rozdělím na tři hlavní díly: 

1 Paukertová, J. Analýza koncepce vzdělávání zaměstnanců vězeňské služby České republiky. Praha: 

Univerzita Karlova, 2006. 
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1. mentálně postižený člověk 

2. trestná činnost 

3. pachatel 

Vysvětlování výše zmíněných termínů se věnuji v první části. 

Dalším stavebním pilířem práce se staly právě již výše zmiňované otázky, které mě při 

zamýšlení nad danou problematikou napadaly: 

„Jak je s mentálně postiženým člověkem zacházeno?" 

S tím související otázka: 

„ Existují nějaké speciální přístupy k pachatelům trestné činnosti s mentálním 

postižením?" 

A v neposlední řadě: 

„Jak je odborně připraven personál na práci s mentálně postiženým člověkem?" 

a 

„Jak zlepšit danou situaci?" 

Hledání odpovědí na tyto otázky se věnuji ve druhé části. 

Práce je deskriptivního charakteru. Teoretický základ vychází z trestního zákona, 

trestního řádu, zákona o výkonu vazby a zákona o výkonu trestu odnětí svobody. Dále 

jsem vycházela z poznatků literatury převážně psychiatrické, psychologické, speciálně 

pedagogické, kriminologické a odborných publikací. Poznatky z praxe jsem získala 

hlavně od zaměstnanců Vězeňské služby ČR a Policie ČR. 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části. 

První ujasňuje, upřesňuje a popisuje všechny termíny a fakta, která jsou pro dané 

téma důležitá. 

Druhá část jc věnována mentálně postiženým lidem v trestním řízení a ve výkonu 

trestu. Zabývá se tedy i procesy, kterými mentálně postižený člověk prochází, pokud 

spáchá trestný čin. 

Má charakter kvalitativního výzkumu za použití technik obsahové analýzy, analýzy 

dokumentů a informačních zdrojů. Hlavní bod mého zájmu je ale úroveň vzdělávání a 

připravenosti lidí, kteří se dostávají do blízkého kontaktu s mentálně postiženým 

člověkem, který «spáchal trestný čin. 
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Způsob zacházení je úzce spjat s úrovní vzdělání a informovaností lidí. Proto je 

velká část textu věnována také Vězeňské službě České republiky a Institutu vzdělávání 

ČR. 

Souhrnně lze říci, že cílem práce je popsat profesní přípravu osob, které přicházejí 

do styku s mentálně postiženým pachatelem trestného činu, hlavně v trestním řízení a ve 

výkonu trestu odpětí svobody. 
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1. 

V této části práce se věnuji rozboru samotného názvu mé práce Mentálně postižený 

člověk jako pachatel trestné činnosti. Jak jsem v úvodu uvedla toto spojení jsem rozdělila 

na termíny mentálně postižený člověk, trestná činnost a pachatel. Každý z těch termínů 

chci definovat. Zabývám se i dalšími souvisejícími termíny a skutečnostmi, které 

s daným tématem souvisí. 

2. Mentálně postižený člověk 

Cílem této kapitoly je definovat člověka s mentálním postižením. Kapitola popisuje, 

co považujeme z pohledu pedagogického, psychologického a speciálně pedagogického za 

mentální postižení, a jak se mentálně postižený člověk liší od běžné populace. 

Práce se měla zabývat osobami s inteligenčním kvocientem pod 70, ale je nutné 

nezapomínat na populaci s podprůměrným intelektem. Terminologie podprůměrného 

intelektu je poměrně jednoznačná. Dříve se oblast intelektu v rozmezí 80-89IQ 

označovala jako tupost2 a osoby s intelektem v rozmezí 70-791Q jako slaboduché. Dnes 

se tyto termíny již nepoužívají a nahrazují se prostým označením pásma podprůměru, 

nebo v případě očividného podprůměru se užívá označení hraniční pásmo defektu. 

V oblasti pod IQ 70 je situace mnohem složitější. Dříve se užívaly termíny jako 

imbecil, debil, idiot. V dnešní době jsou tyto termíny vnímané jako pejorativní a 

nedoporučované. A i když nekorespondují s 10. revizí Mezinárodní klasifikace nemocí3, 

stále se výše zmiňované termíny užívají. Setkáváme se s nimi většinou v kontaktu 

s některými psychology, psychiatry, pedagogy a tyto termíny jsou zakořeněny v širokém 

povědomí laické veřejnosti. 

Mezi obecné pojmy označující pásmo intelektu pod IQ 70 se užíval také termín 

oligofrenie a slabomyslnost. S těmito termíny bychom se v odborných publikacích už 

neměli setkávat. 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí zavádí místo termínu 

oligofrenie termín mentální retardace. Ale i tak se v některých moderních publikacích 

s termínem oligofrenie stále setkáváme. 

* Hoschl, C. a kol. Psychiatrie. Praha: Tigris, 2002 
Duševní poruchy ¡i poruchy chování. Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka. Mezinárodní Klasifikace 

nemocí- 10. revize. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2000. ISBN 80-85121-44-1. 
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Paralelně s termínem mentální retardace se vyskytuje termín mentální postižení. 

V dnešní době se objevuje snaha zdůraznit fakt, že se v první řadě jedná o lidskou 

bytost a teprve potom o nějakou poruchu. V pedagogice, obzvláště pak v pedagogice 

speciální se setkáváme s označením mentálně postižený člověk nebo člověk s mentálním 

postižením. Z tohoto důvodu se přikláním k označení člověk s mentálním postižením. 

Ostatní pojmy jako mentální retardace či mentální postižení jsou však v jistém smyslu 

nezastupitelné. 

A vzhledem k tomu, že k označení předmětu psychopedie je v současné době užíván 

jak termín mentálně postižený jedinec, tak jeho synonymum mentálně retardovaný. 

Užívám oba tyto termíny. Samotný syndrom pak nejčastěji nazývám mentální retardace. 

2.1. Mentální postižení/ mentální retardace 

Mentální retardace je multidisciplinární problém. Porucha svou vážností zasahuje 

nejen do oblasti medicíny, ale ve svých důsledcích hlavně do oblasti sociální. Mentální 

retardace není jen otázka snížení IQ4, ale vždy se jedná i o komplex narušení adaptivního 

chování. Nižší inteligence je provázena behaviorálním syndromem, který vzniká jak 

kvalitativním, tak kvantitativním poškozením vývoje celé struktury jedince. Jde o 

globální poškození intelektových funkcí spolu s narušeným vývojem celé osobnosti. Od 

počátku duševního vývoje se u osob s mentální retardací projevuje společenská 

nedostačivost v důsledku snížení intelektu. Narušení adaptivního chování nemusí být u 

lehké mentální retardace na první pohled nápadné, obzvláště pokud se daný jedinec 

nachází v chráněném prostředí, kde se mu dostává výrazné podpory. 

Mezi mentálně postižené by se měli řadit jedinci s jasným defektem intelektových 

funkcí. Je ale známo, že lidé s defektem v sociální sféře, pocházející z rodin bez 

4 

I když hodnota IQ je hlavní určující znak mentálního postižení. Mentální postižení/retardace se dělí na 

lehkou, středně těžkou, těžkou a hlubokou. Vodítkem ke specifikací postižení je úroveň IQ- jedná se o 

definice zdůrazňující inteligenční kvocient. Někteří autoři zdůrazňují j iné faktory, např. Rubinštejnová a 

Sovák- biologické faktory, Trengold a Kanner- sociální faktory, Blehová- více hledisek. 
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stimulace, kde se často vyskytuje familiární mentální retardace nebo alkoholismus, bývají 

diagnostikováni již v dětství jako oligofrenní. 

2.1.1. Výskyt mentální retardace 

Běžně se všichni autoři shodují na 3-4% výskytu mentálně retardovaných 

v populaci, přičemž se udává, že v rozvojových zemích se tato hodnota blíží spíše 4%, ve 

vyspělých zemích spíše 2%. V ČR je udáván 3% výskyt mentálně retardovaných. 

2.1.2. Definice a klasifikace poruchy 

Mentální retardace je definována jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně 

vývoje vzhledem k věku a vytvoření sociální závislosti kvůli neodpovídajícímu 

porušenému nebo zastavenému intelektovému vývoji. 

Chceme-li se blíže věnovat definici člověka s mentálním postižením, je potřeba 

věnovat se stručně inteligenci. 

2.2.Isiteligence 

Inteligence je všeobecná mentální schopnost učit se z minulé zkušenosti a 

přizpůsobit své jednání novým situacím a podmínkám života. Jde o schopnost řešit 

problémy, chápat vztahy, myslet abstraktně. Inteligencí rozumíme obecnou psychickou 

schopnost adaptovat se na nové problémy a podmínky života.5 

Psychologové se neshodují v tom, zda inteligence je jednotná vlastnost, kterou už 

nelze dále analyzovat, či zda se jedná o komplex jednodušších schopností. E. L. 

Thorndike vystoupil již v roce 1903 s názorem, že inteligence je souhrnem navzájem 

nezávislých schopností. Rozlišoval tři základní druhy inteligence6: 

1.abstraktní inteligenci, projevující se při verbálních a symbolických operacích 

2.mechanickou inteligenci, což je schopnost operování s předměty 

3.sociální inteligenci, schopnost komunikace s okolím 

6 Hoschl, C. a kol. Psychiatrie. Praha: Tigris, 2002. Sterneberg a Detterman,1986. 
Svoboda, J.1999.S.46 
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Souhrnně lze říei, že inteligence je souhrn různých schopností, kteréjsou ve 

vzájemné korelaci. Jde o operace zahrnující procesy poznání, paměti, myšlení a 

hodnocení. Jejich obsahy jsou figurální, symbolické, sémantické a behaviorální. Roli zde 

má i dědičnost. Ta určuje hranice rozvoje inteligence. V tomto rozmezí dochází k pohybu 

v důsledku sociálně-výchovné interakce. To znamená, že někdo dosáhne hranice svých 

možností a jiný ne. 

Stupeň inteligence tedy vyjadřuje, do jaké míry je jedinec schopný zhodnotit 

dosavadní zkušenosti při řešení nových úkolů. Nakolik dovede využít nejrůznějších 

informací k tomu, aby reakce v nové situaci byla nejvhodnější a nejúčelovější. 

Nejznámějším a nejpoužívanějším vyjádřením úrovně inteligence je inteligenční 

kvocient, zavedený W. Sternem. Vyjadřuje vztah mezi dosaženým výkonem v úlohách 

odpovídajících určitému vývojovému stupni (mentální věk) a mezi chronologickým 

věkem. 

IQ = (mentální věk x 100)/ chronologický věk' 

2.3. Rozdíl mezi mentální retardací a demencí 

Mentální retardace a demence mají podobné projevy a důsledky. Obě postihují 

kvalitativně a kvantitativně celou strukturu osobnosti, nejen intelekt. Rozdíl mezi 

mentální retardací a demencí je v tom, že demence začíná později během života a má 
o 

sklon k postupnému zhoršování . 

Rozlišení demence od mentální retardace v případě, že porucha vznikne v útlém 

dětství, je v některých případech nemožné. Hlavním pilířem stanovení diagnózy je otázka 

určení hloubky intelektového postižení, struktury inteligence a stanovení adaptačních 

možností a schopností dítěte. 

Měříme-li inteligenci, tvoří zastoupení jednotlivých údajů o snížené inteligenci v populaci Gaussovu křivku. Při 

tom se zdá, že jedinci jsou ve svém vývoji determinováni spíše hereditárními než exogenními vlivy. Symetrie 

křivky je porušena v oblasti nízké inteligence, kde zjišťujeme nárůst. Z toho vyplývá, že těžce mentálně 

retardovaných je desptkrát v íce -než géniů. 

Není to podmínka. 
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Pro odborníky je zajímavé etiologícké a klinické hledisko. Pro dítě, rodiče a celou 

společnost je důležité hledisko sociální začlenitelnosti a užitečnosti. To vše se zvláštní 

specifickou pomocí druhých lidí a společnosti. Pro práci s dítětem je důležité stanovení 

osobnostního vývoje a určení temperamentových rysů. To umožní terapeuticko-

prognostické zhodnocení a určení, zda jde o poškození nezvratné, nebo zda lze pomocí 

určitých behaviorálně-výchovných prostředků dosáhnout zlepšení. 

Velmi záleží také na motivaci nejen dítěte, ale i celé rodiny a okolí, které jedince 

obklopují. 

Snížení intelektových schopností při oligofrenii je dosti rovnoměrně rozloženo na 

všechny složky, kdežto u demence bývají zachovány některé ostrůvky normálních nebo 

téměř normálních funkcí. Dříve než je diagnostikován konečný stav demence, mluvíme 

často o deterioraci člověka. 

Je téměř nemožné odhadnout procento demencí, avšak je jasné, že se určitým 

způsobem podílejí na procentu mentální retardace. 

Demence může též postihnout mentálně retardovaného. 

2.4. Deteriorace 

Deteriorace je zhoršení intelektových funkcí a klinického stavu jedince. Jedná se o 

zhoršování všech funkcí organismu bez zjevné příčiny. Jde o dočasné a krátkodobé 

snížení rozumových schopností. Dochází ke zhoršování všech funkcí člověka (sociálních, 

biologických i psychologických). 

Deteriorace nemusí znamenat trvalost změny. Stejně jako u demence může po 

několikatýdenním až měsíčním beznadějném stavu dojít ke zlepšování všech funkcí, 

včetně intelektových. Příloha 2. 

2.5. Klinický obraz mentální retardace 

Klinický ohraz mentální retardace je pestrý. Mentálně postižený jedinec se může 

ocitnout v situacích, které neumí řešit a zareaguje jinak než zdravý člověk. Často se u 

takto postižených lidí projevují poruchy afektivity, chování, neurotické projevy, 

hyperaktivita, agresivita, zvýšená dráždivost, sebezraňování či automatické stereotypní 

pohyby. Jindy to může být porucha příjmu potravy, deprese, úzkosti, plachost, 
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odtahování od ostatních spojené až s autistickými projevy. Objevuje se také atypické 

sexuální chování, dané hlavně nerozpoznáním společenských norem. Navíc jsou 

mentálně retardovaní rizikovou skupinou pro týrání, sexuální zneužívání, šikanování a 

využívání. 

Mentální retardace se může vyskytovat sjakoukoli jinou duševní nebo tělesnou 

poruchou. 

Středně těžká, těžká a hluboká mentální retardace vylučuje trestní odpovědnost. 

Nevylučuje ovšem možnost spáchání trestného činu či účasti na ní. 

3. Rozdělení mentální retardace 

Dnes se užívá klasifikace přijatá Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 

1968. 

Mezi stanovenými stupni jsou plynulé přechody, postižení není rovnoměrné a stejně 

intenzivní v jednotlivýph oblastech.. 

Mentální retardaci dělíme podle úrovně IQ9. 

3.1. Lehká mentální retardace, IQ 50-69 

U takto postižených jedinců je lehce opožděn psychomotorický vývoj, mají malou 

slovní zásobu, sníženou schopnost předvídat a poznat nebezpečí. Myšlení je mechanické, 

nesamostatné a povrchní, často bez rozlišení podstatného. 

Lehce mentálně retardovaní většinou dosáhnou schopnosti užívat řeč účelně v 

každodenním životě, jsou schopni udržet konverzaci a podrobit se klinickému rozhovoru, 

i když si mluvu osvojují opožděně. Většina z nich také dosáhne úplné nezávislosti v 

osobní péči Gídlo, mytí, oblékání, hygienické návyky) a v praktických domácích 

dovednostech, i když je vývoj proti normě mnohem pomalejší. 

Opoždění je patrné již v předškolním věku, ale defekt se jasně projeví až ve věku 

školním. Hlavní potíže se u nich obvykle projevují při teoretické práci. Mnozí postižení 

mají specifické problémy se čtením a psaním. Lehce retardovaným dětem velmi prospívá 

9 Viz. Příloha 1. 
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výchova a vzdělávání zaměřené na rozvíjení jejich dovedností a kompenzování 

nedostatku. 

Při dobrém vedení a podpoře jsou lehce retardovaní jedinci schopni absolvovat 

zvláštní školu i zvláštní učební obor. U takto postižených se setkáváme s dobrou 

mechanickou pamětí a schopností pochopit jednoduché kauzální souvislosti. 

Většinu jedinců na horní hranici lehké mentální retardace lze zaměstnat prací, která 

vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti, včetně nekvalifikované nebo málo 

kvalifikované manuální práce. V sociokulturním kontextu, kde se klade malý důraz na 

teoretické znalosti, nemusí lehký stupeň mentální retardace působit žádné vážnější 

problémy. 

Lehce mentálně postižení jedinci dosahují úrovně asi dvanáctiletého zdravého 

dítěte. Oproti zdravým jedincům jsou však zvýšeně sugestibilní, se sklonem ke 

zkratkovitým reakcím. Důsledky retardace se však nejvýrazněji projeví, pokud je 

postižený také značně emočně a sociálně nezralý. Obtížně se přizpůsobuje kulturním 

tradicím, normám a očekáváním, není schopen vyrovnat se s požadavky manželství nebo 

výchovy dětí. Takto postižený jedinec nedokáže samostatně řešit problémy plynoucí z 

nezávislého života, jako je získání a udržení si odpovídajícího zaměstnání či jiného 

finančního zabezpečení. 

U osob s lehkou mentální retardací se mohou v individuálně různé míře projevit i 

přidružené chorobné stavy, jako je autismus a další vývojové poruchy, epilepsie, poruchy 

chování nebo tělesné postižení. 

Tuto skupinu tvoří asi 70% všech mentálně retardovaných. 

3.2. Středně těžká mentální retardace, IQ 35-49 

Setkáváme se též s označením imbecilita. 

Takto postižený je nápadně psychomotoricky opožděn. Výrazně je opožděn rozvoj 

chápání a užívání řeči a i jejich konečné schopnosti v této oblasti jsou omezené. Podobně 

je také opožděna a omezena schopnost sebeobsluhy. Vypěstování základních 

hygienických návyků je obtížné, ale při dobrém vedení možné. V dětství se setkáváme 
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s výrazným opožděním v řečovém vývoji- začíná „žvatlat" až kolem šestého roku života. 

Úroveň rozvoje řeči je variabilní. Někteří postižení jsou schopni jednoduché konverzace, 

zatímco druzí se dokáží stěží domluvit o svých základních potřebách. Někteří se nenaučí 

mluvit nikdy, i když mohou porozumět jednoduchým verbálním instrukcím a mohou se 

naučit používat gestikulace a dalších forem nonverbální komunikace k částečnému 

kompenzování své neschopností dorozumět se řečí. 

U takto postižených jedinců nalézáme řadu somatických degenerativních znaků. 

V pozdějším věku lze docílit nácviku stereotypních úkonů, které umožňují provádět 

jednoduchou práci pod dohledem. 

Také pokroky ve škole jsou limitované, ale někteří žáci se středně těžkou mentální 

retardací si při kvalifikovaném pedagogickém vedení osvojí základy čtení, psaní a 

počítání. Speciální vzdělávací programy mohou poskytnout postiženým příležitost k 

rozvíjení omezeného potenciálu a k získání základních vědomostí a dovedností. V této 

skupině jsou obvykle podstatné rozdíly v povaze schopností. Někteří jedinci dosahují 

vyšší úrovně v dovednostech senzoricko-motorických než v úkonech závislých na 

verbálních schopnostech, zatímco jiní jsou značně neobratní, ale jsou schopni sociální 

interakce a komunikace. 

Takto postižené děti nejsou vzdělavatelné, ale jsou vychovatelné. Pod dohledem 

jsou schopni v dospělosti vykonávat jednoduchou manuální práci, jestliže úkoly jsou 

pečlivě strukturovány. V dospělosti je zřídka možný úplně samostatný život. Zpravidla 

bývají plně mobilní a fyzicky aktivní a většina z nich prokazuje vývoj schopností k 

navazování kontaktu, ke komunikaci s druhými a podílí se na jednoduchých sociálních 

aktivitách. V dospělosti středně těžce postižení dosahují úrovně šestiletého dítěte a 

potřebují celý život společenskou ochranu. Často bývají zbavováni svéprávnosti a 

svěřováni do ústayní nebo opatrovnické péče. 

U většiny středně mentálně retardovaných lze zjistit organickou etiologii. Často se 

vyskytují tělesná postižení a neurologická onemocnění, zejména epilepsie. Někdy je 

možno zjistit různá psychiatrická onemocnění, avšak vzhledem k omezené verbální 

schopnosti pacienta je diagnóza obtížná a závisí na informacích od těch, kteří ho dobře 

znají. 
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Středně těžkou poruchou trpí asi 20% všech mentálně postižených. 

3.3. Těžká mentální retardace, IQ 20-34 

Pokud jde o klinický obraz, přítomnost organické etiologie a přidružené stavy je 

tato kategorie v mnohém podobná středně těžké mentální retardaci. U takto postižených 

se setkáváme s určitou snahou po komunikaci, avšak s chudostí emočního a sociálního 

uvědomění. 

Možnosti výchovy a vzdělávání těchto osob jsou značně omezené, ale zkušenosti 

ukazují, že včasná systematická a dostatečně kvalifikovaná rehabilitační, výchovná a 

vzdělávací péče může významně přispět k rozvoji jejich motoriky, rozumových 

schopnoslí, komunikačních dovedností, samostatnosti a celkovému zlepšení kvality jejich 

života. 

Dlouhodobým nácvikem můžeme dosáhnout i elementárních hygienických návyků. 

Jedinec se může naučit i několik smysluplných slov. 

Deíékt je hluboký a neschopnost sociálního zapojení vede k nutnosti trvalé péče. 

Většina jedinců z této kategorie trpí značným stupněm poruchy motoriky nebo 

jinými přidruženými vadami. 

3.4. Hluboká mentální retardace, IQ je nižší než 20 

Setkáváme se i s označením ídiocie. 

IQ nelze přesně změřit a je odhadováno, že je nižší než 20. Chápání a používání řeči 

je přinejlepším omezeno na reagování na zcela jednoduché požadavky. Takto postižený 

není schopen zapojit se do výchovného procesu. Není schopen rozeznat blízké osoby, 

nekomunikuje, vydává „skřeky" a není schopen dodržovat ani základní hygienické 

návyky. Často &e setkáváme se stereotypními pohyby, inkontinencí, bulimií nebo 

masturbací. Při vhodném vedení lze dosáhnout nejzákladnějších zrakově prostorových 

orientačních dovedností. Postižený se může při vhodném dohledu a vedení podílet malým 

dílem na praktických sebeobslužných úkonech. 

Většina osob z této kategorie je imobilní nebo výrazně omezená v pohybu. Hluboká 

mentální retardace bývá spojena s epileptickými záchvaty, somatickými poruchami, 
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včetně poruch centrální nervové soustavy. Mají nepatrnou či žádnou schopnost pečovat o 

své základní potřeby a vyžadují stálou pomoc a stálý dohled. 

Trvalá ústavní péče je v těchto případech nezbytná. 

Hluboká mentální retardace se vyskytuje u 5% z celkového počtu mentálně 

retardovaných. 

3.5. Jiná mentální retardace 

Pokud není možno stanovit stupeň intelektové retardace pomocí obvyklých metod, 

měla by být použita tato kategorie. Stanovení je zvláště nesnadné nebo nemožné pro 

přidružené senzorické nebo somatické poškození (např. u nevidomých, neslyšících, u 

osob s artismem a u jedinců s těžkými poruchami chování). 

3.6. Nespecifikovaná mentální retardace 

Tato kategorie se užívá v případech, kdy mentální retardace je prokázána, ale není 

dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do jedné ze shora uvedených 

kategorií. 

4. Etiologie mentální retardace 

Vzniku a příčinám mentální retardace by se dala věnovat mnohem rozsáhlejší 

kapitola, ale etiologie není cílem mé práce, proto jí věnuji pouze následující kapitolu. Jde 

o to přiblížit čtenáři základní příčiny vzniku mentální retardace. 

Mentální retardace je modelovou poruchou interakce mezi genetickými, 

neurobiologickými a vnějšími faktory, které formují klinické projevy od mírné retardace 

po hluboký defekt. Většinou se předpokládá, že jedna třetina mentálních retardací je 

způsobena vlivy prostředí a u dvou třetin má vliv dědičnost. 

Patogeneze je dána působením faktorů podílejících se na vytvoření fenotypu, 

individuálního klinického obrazu. 

Stav mentální retardape může být způsoben: 

• Mutací chromozomů nebo genů, tj. dědičným základem. 

• Dědičným základem ovlivněným faktory sociálního prostředí. 
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• Poškozením CNS (centrální nervová soustava), tj. patologickým stavem bez 

dědičného základu. 

• Nelze zjistit příčinu. 

Organické mentální retardace tvoří asi čtvrtinu všech mentálních retardací 

v populaci. Asi z 10% jsou dány anomáliemi chromozomů, z nichž jen 2% předávají 

rodiče, zatímco 98% tvoří mutace, které se dále nepřenášejí. Anomálie autozomů 

představují vždy těžší mentální defekt než anomálie heterozomů. Existují také dědičné 

poruchy metabolismu (lipidů, sacharidů, bílkovin a stopových prvků), které druhotně 

vedou k poškození CNS a způsobují mentální retardace. Proto je nejčastější komorbidní 

poruchou epilepsie. 

4.1. Etiologie lehké mentální retardace 

U příčin lehké mentální retardace bylo zjištěno negenetické poškození plodu asi 

v 10% případů. Vlivy sociální a kulturní způsobují defekt asi ve 30% a určitou polygenní 

dědičností je dáno 60% případů. 

Můžeme se také setkat s mírnou mentální retardací, někdy také nazývanou 

„familiární". Mírná mentální retardace je tvořena určitou genetickou transmisí a 

nepříznivými zevními vlivy jako je sociokulturní deprivace. Velký podíl zde má i 

ekonomické nebo fyzické strádání, nedostatek stimulace atd. Hloubka postižení závisí na 

schopnosti vyrovnat se s nepříznivými vlivy (vulnerabilitě) a síle projektivních faktorů. 

Vliv má i eventuální neurobiologické postižení CNS. 

Lehká mentální retardace se vyskytuje asi u 2,5% populace. 

4.2. Etiologie středně těžké, těžké a hluboké mentální retardace 

Příčiny střpdně těžké, těžké a hluboké mentální retardace jsou negenetické a 

genetické. 

Negenetickými příčinami jsou poškození zárodečné buňky embrya, plodu a 

novorozence. 
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Genetickými příčinami jsou v 10% chromozomální anomálie a ve 3% vrozené 

poruchy metabolismu. Na mentální geneticky podmíněné retardaci se též podílejí 

monogenní dědičné syndromy- dysostózy a dermatodysplazie. 

Jindy, zvláště u středně těžké mentální retardace může, ale nemusí být přítomen 

dědičný podklad - například chromozomální aberace, ale také traumata, infekce 

organismu, zvláště pak infekce CNS a metabolické choroby. To vše působí výrazné 

změny neurobiologického substrátu a vede k trvalému defektu. 

U těžkých a hlubokých mentálních retardací se objevují malformace CNS 

(např.makro a mikrocefalie) a infekce způsobující těžké poruchy struktury a funkce 

mozkové činnosti (např. syfilis,rubeola). 

Obecně lze říci, že mezi základní etiologické faktory vzniku mentální retardace 

mohou být hereditární, psychosociální, biologické nebo jejich vzájemná kombinace. Ale i 

tak u 30-40 % postižených nelze jednoznačně zjistit příčinu vzniku jejich poruchy. 

4.3. Klasifikace mentální retardace podle etíologie 

Jednoduchá klasifikace mentální retardace podle etiologie: 

• Genetické poruchy - anomálie chromozomů, vrozené poruchy metabolismu. 

• Prenatální poškození - infekce matky, plodu, rentgenové ozáření plodu, 

abnormality placenty, atd. 

• Perinatální poškození - anorexie, nedonošenost, poranění mozku, krvácení, 

jádrový ikterus. 

• Postnatální- jde převážně o demence: degenerativní onemocnění, zánětlivá 

onemocnění CNS, úrazy mozku, epilepsie, intoxikace, psychózy, HIV infekce, 

atd. 

5. Stanovení diagnózy mentální retardace 

Velmi obtížné je stanovit diagnózu v raném věku dítěte. Pro rodiče je velmi bolestné 

akceptovat fakt, že jejich dítě je mentálně postižené. Je to dlouhodobý proces, kdy 

zpočátku dochází ze strany rodičů k popření dané skutečnosti. Rodiče nevidí odlišnost 

malého kojence od druhých. Např. šestiměsíční dítě nesedí, ale 20% normálních dětí, 
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nemajících opožděný psychomotorický vývoj, také nemusí v šesti měsících sedět. To, že 

se tyto děti hned v osmi měsících postaví a ve věku 10-12 měsíců chodí, již rodiče 

postižených dětí neregistrují. Většinou referují, že dítě bylo do dvou let úplně normální. 

To je vývojová hranice, kdy jsou rozdíly ve vývoji patrné i laikovi. Zdravé dvouleté dítě 

je většinou schopno se domluvit, ukázat, co chce a chápe hru s dospělým. Může již 

udržovat čistotu a má širokou škálu emočních projevů. 

Mentálně retardované dítě většinou nechodí, nemluví, je tzv. velice hodné, protože 

nereaguje na podněty, neprojevuje přirozenou zvědavost a většinou se ani nemazlí. 

Rozdíl je nyní i pro rodiče nepřehlédnutelný. Jen důkladným a podrobným dotazováním, 

při znalosti vývojové psychologie se dá zjistit, že se pravděpodobně nejedná o demenci 

(zastavení či deterioraci po normálním vývoji), ale že jde o mentální retardaci, která je 

tím jasnější, čím je jedinec starší a rozdíl od ostatních se léty zvětšuje. 

Dalším důležitým mezníkem je šest let věku a nástup do školy. Zde se přidružuje 

sociální tlak na rodinu. Většinou dochází k odkladu školní docházky podle z. 561/2004 

Sb. § 37 Odklad povinné školní docházky. V sedmi letech je naprosto jasné, že dítě 

nebude schopno normálního vzdělávání. Rozdíl mezi zdravým a postiženým dítětem se 

začíná propastně zvětšovat. Je to velice těžké období pro rodiče. 

Po pečlivém pediatricko - neurologickém vyšetření, které vyloučí nebo naopak 

potvrdí diagnózu (včetně všech nových zobrazovacích metod CNS a biochemických 

testů), je nutné provést genetické vyšetření s genealogickou rozvahou. 

Některé stavy mohou simulovat mentální retardaci. Dochází k tomu hlavně u 

jedinců s nepoznatelnými senzorickými defekty, s defekty řeči či s chronickými 

mozkovými syndromy vyúsťující v afázii. Stejně tak jako u deprimovaných dětí 

vyrůstajících v prostředí chudém na stimulace a emoce. 

Nejobtížnější diferenciálně diagnostický problém je rozlišení mezi těžkou retardací, 

mozkovým poškozením, časným infantilním autísmem nebo Hellerovým syndromem. 

Jakmile lékař po konzultaci všech odborníků (pediatra, neurologa, foniatra, 

oftalmologa, psychologa, atd.) dojde k názoru, že jde o mentální retardaci, měl by začít 

s postupným informováním rodiny. 
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6. Terapie 

Terapie mentálně postižených je spíše přáním, aby se všechny futurologické vize o 

dotváření neuronálních sítí CNS staly brzy skutečností. Terapie mentálně retardovaných 

znamená vytyčení úkolů. První skupina úkolů se týká postiženého jedince a jeho 

ošetřujícího lékaře. Druhá skupina úkolů se vztahuje na rodinu ve spolupráci s celým 

týmem odborníků. Třetí skupina úkolů je pro sociální pracovníky a rodinu. Čtvrtá 

skupina úkolů je pro důležité osoby ve společnosti kolem postiženého, rodiny a 

odborníku. Důležité pro určování úkolů je hloubka poruchy. Jen nejtěžší případy jsou 

naprosto nezměnitelné a neovlivnitelné. Je však vždy nutné pokusit se o terapii a 

rehabilitaci, eventuálně reedukaci. 

Optimální pro všechny zúčastněné je komplexní terapie. 

7.Trestný čin 

V této kapitole se věnuji právnímu pozadí trestného činu, trestného řízení a trestů. 

Z trestů se věnuji především trestu odnětí svobody. 

Trestný čin je podle všech právních řádů nejzávažnější zaviněné protiprávní 

jednání. 

Podle českého práva je trestný čin jedinou a výlučnou podmínkou trestní 

odpovědnosti. 

7.1. Definice trestného činu 

Definice trestného činu může vycházet ze dvou základních pojmových znaků 

trestného činu. V tomto smyslu se rozlišují komplementární principy formálního a 

materiálního pojetí trestného činu, které zakotvují definici trestného činu vdaném 

právním řádu. 

V České republice se právní řád řídí zákonem ze dne 29.1istopadu 1961, Trestní 

zákon 140/1961 Sb. 

Podle tohoto zákona za trestný čin považujeme pro společnost nebezpečný čin, 

jehož znaky jsou uvedené v Trestním zákoně 140/1961 Sb. 
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Platný trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.) se v části první (obecná část) dělí na 

8 hlav; hlava: 

1. Účel zákona 

2. Základy trestní odpovědností 

3. Působnost trestních zákonů 

4. Tresty 

5. Zánik trestnosti a trestu 

6. Ochranná opatření 

7. Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých 

!!. Společná ustanovení 

V části druhé (zvláštní část) se dělí na 12 hlav, hlava: 

1. Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci 

2. Trestné činy hospodářské 

3. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

4. Trestné činy obecně nebezpečné 

5. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití 

6. Trestné činy proti rodině a mládeži 

7. Trestné činy proti životu a zdraví 

8. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti 

9. Trestné činy proti majetku 

10. Trestné činy proti lidskosti 

11. Trestné činy proti brannosti 

12. Trestné činy vojenské 
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Za trestný čin nepovažujeme skutky, které vykazují znaky trestného činu, ale jejichž 

stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný. Stupeň nebezpečnosti činu pro 

společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen. 

Podle §3 odst. 3 trestního zákona, je k trestnosti činu třeba úmyslného zavinění, 

nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 

Dalším určujícím znakem je způsob provedení činu a jeho následky a okolnostmi, 

za kterých byl čin spáchán. V neposlední řadě i osobou pachatele, mírou jeho zavinění a 

jeho pohnutkou. 

7.2. Úmyslný trestný čin 

Pokud pachatel chtěl nebo věděl, že svým jednáním porušuje nebo ohrožuje zájmy, 

které jsou uvedeny v zákoně č. 140/1961 Sb., pak je jeho čin posuzován jako úmyslný. 

Jednoduše řečeno úmyslné trestné činy (jichž je většina) jsou ty, u nichž se 

vyžaduje, aby pachatel jejich spácháním buď o dosažení deliktního následku usiloval, 

nebo byl rninimájně srozuměn s tím, že nastane. 

Souhrnně řečeno, o úmyslné zavinění se jedná ve dvou případech: 

• Pachatel chtěl ohrozit zájem zákonem chráněný. 

• Pachatel věděl, že svým jednáním může ohrozit zájem zákonem 

chráněný. 

7.3. Trestný čin z nedbalosti 

U nedbalostních trestných činů postačuje, že pachatel buď věděl, že škodlivý 

následek může způsobit, ale bez přiměřeného důvodu očekával, že k němu nedojde, 

anebo to nevěděl, přestože to vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět 

měl. Není-li v trestním zákoně u určitého trestného činu výslovně uvedeno, že k jeho 

spáchání postačí zavinění z nedbalosti, je vyžadován úmysl. 

Souhrnně řečeno, trestný čin může být spáchán z nedbalosti pokud: 
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• Pachatel věděl, že může ohrozit zájem chráněný zákonem, ale bez 

přiměřených důvodů spoléhal na to, že k tomu nedojde. 

• Pachatel nevěděl, že svým jednáním může ohrozit zájem chráněný 

zákonem, ačkoliv o tom vzhledem k okolnostem a ke svým poměrům vědět měl a 

mohl. 

7.4. Materiální pojetí trestného činu 

Materiální pojetí trestného činu je starší a vychází z požadavku, aby byly jako 

trestné činy stíhány ty skutky, které jsou pro společnost reálně škodlivé. Jejich podřazení 

konkrétním skutkovým podstatám je v tomto chápání trestnosti méně významné a 

skutkové podstaty mohou být p r o t o vymezeny relativně volně až vágně. 

Materiální pojetí se uplatňuje např. v anglickém právu, které akcentuje roli soudu při 

rozhodování o vině. Materiální pojetí trestného činu bývá obvyklé i v autoritativních 

režimech, pro něž je atraktivní jeho flexibilita a obtížná přezkoumatelnost rozsudků. 

Typickým představitelem takového trestního práva bylo právo sovětské. Do extrému toto 

pojetí zašlo v nacistickém Německu. Na území České republiky se materiální pojetí 

prosadilo trestním zákonem z r. 1950, který platil až do r. 1961. 

7.5. Formální pojetí trestného činu 

Formální pojetí trestného činu spočívá v přesném vymezení jednotlivých 

skutkových podstat. Společenská škodlivost určitého jednání se vyvozuje ze samotného 

faktu, že byla naplněna daná skutková podstata, a konkrétní nebezpečnost skutku 

(materiální znak) slouží jen jako korektiv, k němuž se přihlíží v případech, kdy je skutek 

po formální stránce trestným činem, ale jeho faktická nebezpečnost pro společnost je 

minimální. Toto pojetí je modernější, poskytuje vyšší stupeň právní jistoty a není tak 

snadno zneužitelné jako materiální pojetí trestného činu. Jeho nevýhodu lze spatřovat 

v tom, že posuzování materiálního znaku trestného činu není obligatorní, ale má funkci 

pouhého korektivu. Obecně lze říci, že k formálnímu pojetí trestného činy směřuje celý 

systém právní kultury. 
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Platný trestní zákon (zákon č. 140/1961 Sb.) představuje smíšený formálně-

materiální model. Z materiálního pojetí předchozího údobí si tento kodex podržel 

obligatorní posuzování nebezpečnosti skutku pro společnost (materiální znak) a vágní 

vymezení některých skutkových podstat (např. výtržnictví). Požadavek naplnění 

formálních znaků skutkové podstaty je tu však striktní a většina skutkových podstat je 

definována dostatečně určitým způsobem. 

7.6. Dělení a druhy trestných činů 

Vedle základního, a ne ve všech právních řádech uplatňovaného, dělení trestných 

činů na: 

• Zločin 

• Přečin - je méně závažné protiprávní jednání něž zločin. Některým 

právním řádům (včetně českého) tento institut chybí, v jiných tento , delikt není 

považován za trestný čin. 

• Přestupek - je nejméně závažným deliktem. Někdy bývá považován za 

pouhý správní delikt, nikoli trestný čin. 

Trestné činy lze dělit podle řady dalších kritérií a hledisek. Vedle již výše 

zmíněného dělení činů podle míry zavinění na úmysl a z nedbalosti, je možně trestný čin 

rozdělit podle tzv. vývojových stádií- podle §7 a §8 trestního zákona, na: 

7.6.1. Příprava trestného činu 

V tomto stádiu se jedná o pro společnost nebezpečné úmyslné jednání, směřující 

nepřímo k dokonání zvlášť závažného trestného činu. Pachatel přípravy vytváří vhodné 

podmínky pro následné spáchání trestného činu. Vlastní spáchání trestného činu sleduje 

tedy nepřímo. Příprava se stává trestnou pouze v případě trestných činů, které spadají do 

kategorie zvlášť závažné. Za zvlášť závažné jsou považovány trestné činy, u kterých 

trestní zákon hrozí trestem odnětí svobody s horní hranicí nejméně osm let. Podle §7 

odst.2 trestního zákona: „Příprava k trestnému činu je trestná podle trestní sazby 
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stanovené na trestný čin, k němuž směřovala, jestliže tento zákon ve zvláštní části 

nestanoví něco jiného." 

7.6.2. Pokus trestného činu 

Podstata pokusu trestného činu je zanesena v §8 odst.2 trestního zákona. 

Pokusem rozumíme pro společnost nebezpečné jednání, které přímo směřuje 

k dokonání jakéhokoliv trestného činu. Pachatel bezprostředně směřuje ke spáchání 

trestného činu. 

7.6.3. Dokonání trestného činu 

Dokonáním trestného činu rozumíme naplnění znaků činu uvedeného v trestním 

zákoně. Týká se úmyslného i nedbalostního trestného činu. Trestný čin je dokonán 

v okamžiku, kdy pachatel začne naplňovat znaky trestného činu, o který se pokouší. 

Trestný čin je možno považovat za dokončený až ve chvíli, kdy pachatel dosáhne 

svého úmyslu. Např. když pachatel získá věc, o kterou usiloval. V praxi může nastat 

situace, kdy byl čin dokonán, ale nebyl dokončen- tzn. pachatel zaútočil na majitele věci, 

ale věc nezískal. 

K úplnému vysvětlení názvu Mentálně postižený člověk jako pachatel trestné 

činnosti nám chybí ještě pojem Pachatel. 

8. Pachatel trestného činu10 

Za pachatele trestného činu považujeme toho, kdo trestný čin spáchal. Pokud byl 

trestný čin spáchán společným jednáním dvou či více osob, je každý z nich posuzován, 

jako by trestný čin spáchal sám. 

O pachateli trestného činu hovoříme v případě, kdy dotyčný spáchal trestný čin 

sám. Pachatelem může být pouze člověk, který dovršil patnáctý rok věku a v době 

spáchání trestného činu byl příčetný. 

§10 trestního zákona 
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Člověk, který v době spáchání trestného činu nedovršil patnáctý rok věku", nebo 

byl shledán nepříčetným12, není za tento čin trestně odpovědný. Ustanovení o věku a 

nepříčetnosti se vztahují nejen na pachatele, ale také na všechny ostatní způsoby páchání 

trestné činnosti. 

8.1. Trestní odpovědnost 

Pokud se bavíme o trestném činu je potřeba zmínit se také termínu trestní 

odpovědnosti. 

V České republice je hranice trestní odpovědnosti stanovena pro osoby starší 15ti 

let. V posledních dnech se opět začalo hovořit o nutnosti snížit věk trestní odpovědnosti. 

Ti, kdo požadují s n í ž e n í této hranice, argumentují nutností chránit ostatní před brutalitou 

některých jedinců. Část z mladistvých násilníků chladnokrevně kalkuluje stím, že se jim 

nemůže nic stát, protože jediný možný trest, kterým je pobyt ve výchovném ústavu, lehce 

přežijí. 

Nej mírnější požadavek je snížení trestní odpovědnosti na čtrnáct let, ale i ten 

vyvolává odmítavé reakce řady lidí, mezi nimi i některých zákonodárců. Argumentují 

tím, že nemůžeme zavírat do vězení děti, které své jednání nemohou zodpovědně zvážit. 

Neberou v úvahu skutečnost, že jsou i rodiče, kteří své nezletilé děti navádějí, ba dokonce 

přímo nutí k drobné kriminalitě právě proto, že je nelze trestat. 

Otázka snížení hranice trestní odpovědnosti je velmi složitá a bude třeba dobře 

zvážit všechny argumenty a hlediska. 

Trestně odpovědný může být jak člověk úplně zdravý, tak i člověk s nějakou 

duševní poruchou. Stejně tak i platí, že člověk zdravý či duševně nemocný trestné 

odpovědný být nemusí. Této otázce se budu také věnovat v dalších kapitolách. 

8.2. Trestná součinnost 

Pokud se bavíme o pachateli trestného činu, můžeme se setkat také s pojmem 

trestná součinnost. 

§ • 1 trestního zákona 
§12 trestního zákona 
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Trestná součinnost může být skutečná nebo pouze zdánlivá. O trestné součinnosti 

skutečné hovoříme tehdy, pokud na hlavním trestném činu nebo na vedlejším trestném 

činu s ním souvisejícím participují nejméně dva pachatelé. 

8.2.1. Trestná součinnost skutečná se vyskytuje v těchto případech: 

• Spolupachatelství 

Pokud byl spáchán úmyslný trestný čin společným jednáním dvou či více osob, 

jedná se o spolupachatelství. Spolupachatel je trestně odpovědný za spáchaný čin stejně, 

jako by jej spáchal sám (§9 trestního zákona). Spolupachatelé se tedy projevili společným 

jednáním ve smyslu trestného činu. Toto společné jednání může mít několik forem: 

1. Všichni spolupachatelé svým jednáním naplnili všechny znaky skutkové 

podstaty trestného činu. 

2. Každý ze spolupachatelů naplnil alespoň některý z dílčích znaků skutkové 

podstaty trestného činu. Je to možné pouze u trestných činů stzv. dvojím a 

vícerým jednáním. Teprve souhrn všech těchto znaků přestavuje naplnění 

skutkové podstaty. 

3. Každý ze spolupachatelů se účastnil na trestném činu alespoň částečně, jako 

článek řetězu, přičemž nenaplnil ani dílčí znak skutkové podstaty trestného činu. 

Tyto články však přímo směřují k dokonání trestného činu a ve svém celku 

znamenají naplnění jeho skutkové podstaty. 

• Organizátorství 

Znakem organizátorství je řízení a plánování trestné činnosti za předpokladu, že 

došlo k dokonání či alespoň k pokusu o hlavní trestný čin. 

Podle §10 odst. 1 trestního zákona, účastenství na trestném činu nebo jeho pokusu 

spočívá v úmyslných jednáních nepřímo směřujících ke spáchání trestného činu. Jako 

účastenství je posuzováno i organizátorství/organizátor, návod/návodce a 

pomoc/pomocník. 
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• Návod/návodce 

Návodce navádí jiného ke s p á c h á n í t r e s t n é h o č i n u , přičemž je n u t n é , a b y s e 

navedený o hlavní trestný čin alespoň pokusil. Navádět lze mnoha způsoby, např.: tipem, 

sázkou, naléháním, najmutím, apod. Návod musí směřovat k individuálně určenému 

pachateli a musí se týkat určitého trestného činu. 

• Pomoc/pomocník 

Za pomocníka je považován ten, kdo vytváří takové podmínky trestné činnosti, 

které usnadňují její spáchání. Přičemž trestný čin, kterého se to týká, se dostal minimálně 

do fáze pokusu. Pomoc může být: 

1. fyzická (např. odstranění překážek, poskytnutí zbraně, atd.) 

2. psychická 

• Spolčení 

Spolčení je formou přípravy trestného činu, jehož podstatou je trestně součinné 

jednání nejméně dvou osob. Spolčením rozumíme dohodu dvou a více osob o spáchání 

zvlášť závažného trestného činu někdy v budoucnu. Tento čin nemusí být dohodnut do 

všech podrobností. Pro spolčení stačí základní představa. 

• Srocení 

Srocení je formou přípravy trestného činu, jehož podstatou je trestně součinné 

jednání tří a více osob. Shluknutí těchto osob může být vzniklé i bez výslovné dohody, a 

to za účelem okamžitého spáchání zvlášť závažného trestného čin. 

8.2.2. Trestná součinnost zdánlivá 

Tato trestná činnost je charakterizována nejméně dvěma aktéry, kteří se ale na 

hlavním trestném činu, nebo na vedlejším trestném činu s ním souvisejícím, neparticipují. 

Tzn. jejich činnost se jako součinnost pouze jeví. Nejedná se tedy, jak už z označení 

vyplývá, o skutečnou součinnost. 

Do oblasti trestné součinnosti zdánlivé patří: 
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• Quasispolupachatelství sui genesis13- z důvodu chybějícího vhodného českého 

označení je pro tento typ zdánlivé trestné činnosti užit tento termín. 

Výše zmiňovaná zdánlivá trestná činnost je charakterizována spácháním trestného 

činu pachatelem a ještě osobou z důvodu věku trestně neodpovědnou. V tomto případě se 

tedy nejedná o spolupachatelství, ale o trestný čin spáchaný jedním pachatelem. 

• Souběžné pachatelství 

Souběžné pachatelství se snadno zaměňuje se spolupachatelstvím. Rozdíl spočívá 

vtom, že všichni pachatelé, kteří svým počínáním naplňují všechny znaky skutkové 

podstaty trestného činu, o sobě nevědí. Existuje i možnost, že o sobě vědí, ale každý 

z nich páchá určitý trestný čin dle vlastního úmyslu, nikoliv společného. 

Hlavní rozdíl mezi spolupachatelstvím a souběžným pachatelstvím spočívá v tom, 

že u souběžných pachatelů je každý odpovědný pouze za to, co spáchá sám. Oproti tomu 

každý ze spolupachatelů trestného činu je odpovědný za všechny škody způsobené jejich 

společným konáním. 

• Postupné pachatelství 

Postupné pachatelství má velmi blízko ke spolupachatelství tím, že každý ze 

spolupachatelů naplňuje dílčí znaky společně páchaného trestného činu. Podstatný rozdíl 

je v tom, že každý z pachatelů jedná podle vlastního úmyslu a o ostatních pachatelích 

neví. Další rozdíl je v následnosti trestných činů. V tomto případě je každý z pachatelů 

odpovědný pouze za svůj trestný čin. 

• Quasiúčastenství sui genesis 

Quasi účastenství sui genesis je případem zdánlivé trestné činnosti, která je velmi 

podobná nepřímému pachatelství. Rozdíl spočívá v opačných rolích jedince trestně 

odpovědného a trestně neodpovědného. V tomto případě osoba trestně neodpovědná 

navádí k trestné činnosti osobu trestně odpovědnou. Zde za svůj čin odpovídá pouze 

osoba trestně odpovědná. 

• Zvláštní forma 

Sotolář, A., a kol.Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Díl první.Praha: Institut pro vzdělávání 
•nisterstva spravedlnosti České republiky,2001. 
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Jde o samotné skutkové podstaty některých trestných činů postavené za účelem 

postihu zdánlivé trestné součinnosti, kdy se ve skutečnosti jedná o trestnou činnost 

samostatnou u každého z pachatelů. 

8.2.3. Nepřímé pachatelství 

Z hlediska našeho zájmu je nutné zmínit se i o nepřímém pachatelství. Již výše jsem 

zmiňovala §9 odst. 1 trestního zákona, podle kterého pachatelem trestného činu je ten, 

kdo trestný čin spáchal sám. Nikde se ale zatím neobjevila zmínky o tom, že trestný čin 

může být spáchán s použitím nějakého nástroje nebo vlastnoručně. Nástrojem ke spáchání 

trestné činu může být cokoliv. Nejjednodušší je rozdělit je do tří skupin nástrojů: 

• Neživým nástrojem může být např. tyč v rukou pachatele. 

• Živým nástrojem trestného činu může být např. zvíře poštvané úmyslně 

na oběť. Ve většině případů se jedná o psa. 

• Zvláštním nástrojem trestného činu může být např. další člověk poštvaný 

na oběť. Mluvíme zde o člověku, který se může stát nástrojem v rukou pachatele. 

Pokud nastane tato situace hovoříme o nepřímém pachatelství. 

Nepřímé pachatelství musí splňovat několik podmínek. Nepřímí pachatel musí 

být trestně odpovědný a musí se prokázat dominantní postavení vůči osobě, zneužité 

jako zbraně ke spáchání trestného činu. 

Nepřímí pachatel musí jednat s úmyslem zneužít konkrétního člověka k trestné 

činnosti. 

Zneužitý člověk není z jakéhokoliv důvodu trestně odpovědný, anebo je trestně 

odpovědný za jiný trestný čin. Trestně neodpovědný může být z různých důvodů jako je 

např. věk, úmysl atd. Tomuto tématu věnuji i v dalších kapitolách. 

Zneužitý člověk, který není trestně odpovědný, může s nepřímím pachatelem buď 

nesouhlasit nebo na čin nemusí mít žádný názor. 

Zneužitý člověk, který je trestně odpovědný, musí s úmyslem nepřímého pachatele 

zcela nesouhlasit, jinak by se jednalo o trestnou činnost. 

- 3 5 -



Jsou-li tyto podmínky dodrženy, osoba zneužitá jako nástroj není pachatelem, a ten, 

kdo danou osobu k tomuto činu zneužil, je nepřímým pachatelem. 

Vzhledem kvýše napsanému lze předpokládat že většina osob, účastnících se 

trestné činnosti, a u kterých byla zároveň diagnostikována mentální retardace, bude 

spadat do kategorie živých nástrojů. 

K úplnosti kapitoly o trestném činu je nutné zmínit se o i činu jinak trestném. V 

kapitole o trestném činu se zabývám terminologií, klasifikací pachatelů a dalším 

důležitým okolnostem spojeným s trestnou činností. 

8.2.4. Čin jinak trestný 

Termín čin jinak trestný je obecně užívaným termínem ve specifických situacích. 

Čin jinak trestný se v trestním zákoně objevuje hned v několika paragrafech, v: § 13, § 

14, § 72 odst. 1 a § 201 odst. 1. Tento čin není absolutně beztrestný, aleje pouze relativně 

beztrestný. Existují přesně definované situace, kdy se na takový čin nahlíží jako na čin 

trestný a kdy na beztrestný. 

Za čin jinak trestný v typických situacích je považován čin pro společnost vysoce 

nebezpečný, který v důsledku nedostatků znaků pachatele (úmysl, příčetnost atd.) není 

posuzován jako trestný čin. Toto se týká také pachatele s mentálním postižením. 

Typickým důvodem je nepříčetnost v době spáchání trestného činu, který následkem toho 

bude hodnocen jako čin jinak trestný. V daném případě nebude jedinec trestně odpovědný 

a nebude trestán. V určitém případě lze však přistoupit k ochranným opatřením, kterým 

může být, podle § 71 trestního zákona, ochranné léčení, ochranná výchova a zabrání věci. 

Ochranným opatřením se budu ve své práci ještě věnovat. 

8.2.5. Čin beztrestný 

V praxi se můžeme také setkat s dalším typem trestného činu a tím je čin beztrestný. 

Tento čin je beztrestný za jakýchkoliv okolností. Mezi tyto činy patří: 

• Obecně pro společnost nebezpečné činy, které ale nejsou 

kriminalizovány. Patří sem např. sebevražda, sebepoškozování,atd. 

• Činy nevykazující typické znaky společenské nebezpečnosti požadované 

trestním zákonem. Patří sem např.přestupky. Přestupkem je myšleno jednání 
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zpracované zákonem č. 200/1990 Sb., zákonem o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9. Svéprávnost, způsobilost, příčetnosť4 

Další část se věnuje trestnímu řízení. Pro pochopení souvislostí je nutné osvětlit 

několik pojmů. Jde hlavně o pojmy svéprávnost, způsobilost a příčetnost. Tyto pojmy 

jsou všeobecně známé a užívané. Často ale je jejich význam odhadován a následně 

nevhodně užíván. Nejčastěji ve smyslu obecné neschopnosti. Někdy se s těmito pojmy 

setkáváme ve spojení s posměškem nebo urážkou. 

V následujícím textu se pokusím tyto pojmy vysvětlit, a to především ve spojení 

s naším tématem. 

9.1. Svéprávnost 

Pokud budete ve slovnících hledat slovo svéprávnost najdete patrné terminologické 

nedostatky. Svéprávnost je termín, který předcházel termínu způsobilost k právním 

úkonům15, a proto pojem svéprávnost není pro naše téma v tuto chvíli stěžejní. 

Pro laickou veřejnost není příliš patrný rozdíl mezi výše zmíněnými pojmy a ve 

výkladu slova svéprávnost se velmi odráží zbylé dva pojmy. 

9.2. Způsobilost k právním úkonům 

Celý název způsobilosti, která vychází z našeho právního systému zní: způsobilost 

k právním úkonům. Tento pojem představuje občanskou způsobilost nabývání práv a 

braní na sebe povinností. Způsobilost k právním úkonům vzniká v ČR dovršením 18. 

roku života. Můžeme se ale setkat i s lidmi, kteří byli této způsobilosti buď zbaveni, nebo 

jim byla omezena. Zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům je krokem 

soudním a má za úkol ochránit duševně nemocné občany, především co se týče jejich 

majetkových práv. Do určité míry se jedná také o ochranu společnosti. 

Zbavení způsobilosti k právním úkonům se týká osob, jejichž duševní porucha není 

přechodná a ony nejsou v důsledku této poruchy schopny činit právní úkony. Jestliže 

osoba s duševní poruchou, která není přechodná, je schopna činit v důsledku této poruchy 

uT 
l5 »12 trestního zákona 

Raboch, J.- Zvolský, P. a kol.Psychiatrie. Praha: Galén, 2001. ISBN 80-7262-140-8. 
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jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním úkonům omezí a přesně 

vymezí rozsah omezení. Důvodem k omezení způsobilosti k právním úkonům může být i 

lehká mentální retardace. 

Návrh na zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům podává státní orgán, 

zdravotnické zařízení či jiný způsobilý orgán nebo osoba. Ale i bez tohoto návrhu může 

soud řízení zahájit. 

Osoba, která byla svéprávnosti k právním úkonům zbavena, nebo jí byla omezena, 

má vždy soudem určeného opatrovníka. Tento opatrovník za ni vykonává všechny nebo 

přesně vymezené právní úkony. 

Návrh na navrácení způsobilosti k právním úkonům může kromě již výše 

zmíněných osob podat i osoba, která má tuto způsobilost omezenu nebo je jí zbavena. 

Zbavení způsobilosti k právním úkonům či její omezení neznamená nemožnost 

spáchání trestného činu. Způsobilost k právním úkonům nemá přímý vztah k trestní 

odpovědnosti. 

Je nutné si uvědomit, že člověk s mentálním postižením není vždy zbaven 

svéprávnosti k právním úkonům nebo ji nemá vždy omezenou. Soud rozhoduje o tom, 

zda jedinec byl či nebyl trestně odpovědný. Rozhoduje především na základě soudně 

znaleckého posudku. 

9.3. Příčetnost 

K vysvětlení pojmu příčetnost použiji termín nepříčetnost, který je zakotven i 

v trestním zákoně16. V § 12 trestního zákona přesně zní: „Kdo pro duševní poruchu 

v době činu nemohl rozpoznat jeho nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své 

jednání, není za tQnto čin trestně odpovědný." Nepříčetností rozumíme určitým způsobem 

narušený duševní stav pachatele v době spáchání trestného činu. Pokud tedy chceme 

vysvětlit pojem příčetnost, můžeme použít převrácenou definici. Tzn. pachatele trestného 

činu považujeme za příčetného, pokud v době spáchání trestného činu netrpěl žádnou 

duševní poruchou, která by způsobila, že nemohl rozpoznat nebezpečnost svého jednání 

pro společnost nebo nemohl ovládat své jednání. 

§ '2 trestního zákona 
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O nepříčetnosti rozhoduje soud. Soudní znalec z oboru psychiatrie se pouze 

vyjadřuje ke kvalitě ovládacích a rozpoznávacích schopností ve vztahu ke konkrétnímu 

trestnému činu. 

Uznání nepříčetnosti má vliv na vývoj a průběh trestního řízení. Nachází-li se 

proces v přípravném řízení či ve fázi předběžného projednání obžaloby, vede uznání 

nepříčetnosti k zastavení trestního stíhání. Pokud je proces ve fázi hlavního líčení, je 

vynesen zprošťující rozsudek. Irelevantní je ale uznání nepříčetnosti před spácháním 

trestného činu. 

V situaci, kdy pachatel činu jinak trestného není trestně odpovědný pro 

nepříčetnost, ale jeho pobyt na svobodě by byl pro společnost nebezpečný, může soud 

přistoupit k nařízení ochranné léčby. Rozdělení duševních poruch, které vedou 

k nepříčetnosti viz. Tab. č. 2. 

Příčetnost a nepříčetnost můžeme vnímat jako opozita. Toto rozdělení ale není 

přesné. Nejlépe to vysvětluje Útrata17: „V soudně psychiatrickém pojetí nechápeme totiž 

příčetnost a nepříčetnost jako rub a líc téže mince, ale jako dynamický proces, graficky 

označitelný úsečkou, kde na jedné straně je plná příčetnost, a na druhé straně plná 

nepříčetnost, někde uprostřed zmenšená příčetnost- tj. podstatně zmenšená příčetnost, 

jako body uzlové, zatímco všechny ostatní body úsečky představují sníženou příčetnost, 

na jedné straně blíže k jejímu zachování, na druhé straně blíže k její ztrátě." 

Největší rozdíl mezi nepříčetnosti' a zmenšenou příčetností se projeví při 

rozhodování soudu. 

Nepříčetnost vede k beztrestnosti pachatele. 

Zmenšená příčetnost nikoliv. K ní se přihlíží při ukládání trestu, ale nemá 

automaticky za následek zmírnění trestu. Na druhou stranu je ale povinností soudu 

vnímat tento fakt jako kritérium při ukládání trestu. Soud může uložit jiný druh trestu 

nebo může přehodnotit výměru trestu při zachování trestní sazby stanovené na daný 

trestný čin. Důsledkem může být uložení ochranné léčby s trestem nebo upuštění od 

potrestání ;;polečně s ochranným léčenim. 

útrata, R.Soudní psychiatrie. Zprávy výzkumného ústavu psychiatrického. Praha: Výzkumný ústav psychiatrický, 
>?9.S.81 
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9.4. Upuštění od potrestání 

V této kapitole chci shrnout a doplnit již výše napsané. Upuštění od potrestání je 

zakotveno v § 24 a § 25 trestního zákona. 

Jedním z důvodů upuštění od potrestání je již výše zmíněná věková hranice nižší 

15ti let. Kdo v době spáchání trestného činu nedovrší patnáctý rok věku, není trestně 

odpovědný18. 

Od potrestání pachatele lze upustit i tehdy, když čin, který spáchal je menší 

nebezpečnosti pro společnost, kdy pachatel lituje svých činů a projevuje účinnou snahu 

po nápravě. A jestliže vzhledem k dosavadnímu životu pachatele a k povaze spáchaného 

činu lze důvodně očekávat, že již projednáním věci před soudem postačí k jeho nápravě. 

Soud může od potrestání upustit i tehdy, jestliže pachatel spáchal trestný čin ve 

stavu snížené příčetnosti a soud má za to, že ochranné léčení19, které zároveň ukládá, 

zajistí nápravu pachatele a ochranu společnosti lépe, než trest. Toto ustanovení neplatí 

pro případy snížené příčetnosti, kterou si pachatel, byť i z nedbalosti, přivodil sám vlivem 

návykové látky. 

Soud od potrestání upouští i v případě, kdy pachatel v době spáchání trestného činu 

nemohl pro duševní poruchu rozpoznat jeho nebezpečnost a ovládat své jednání. 

V případech snížené příčetnosti či duševní poruchy je vždy vyžádán odborný 

znalecký posudek. 

l9 §11 trestního zákona 
podle §72 trestního zákona. 
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II . 

Tato část je věnována procesům, kterými prochází každý, kdo spáchá trestný čin, 

tedy i mentálně postižený. 

10. Trestní řízení 

Trestní řízení je zákonem upravený postup, jehož cílem je zjistit, zda byl trestný čin 

spáchán, zjistit pachatele a vynést spravedlivé rozhodnutí o vině a trestu. Na tomto 

procesu se podílejí orgány v trestním řízení. 

Pokud se budeme zabývat trestním řízením je potřeba osvětlit i termín trestní 

stíhání. Jde o část trestního řízení, v níž je již určitá osoba stíhána. Zahájení trestního 

stíhání je jednou z možných výchozích podmínek trestního řízení. 

V následujícím textu se budu věnovat dvěma stádiím trestního řízení, která mají 

různý charakter a úkol20: 

• 10.1. Přípravné řízení 

Přípravné řízení zahrnuje dvě po sobě jdoucí fáze. Těmi jsou prověřování, což je 

postup před zahájením trestního stíhání a vyšetřování. 

Můžeme se setkat i s tzv. předsoudním stadiem. Jeho úkolem je rozhodnout, zda 

bude podána žaloba, nebo bude trestní stíhání ukončeno. 

Ještě před zahájením trestního stíhání nejvíce figuruje Policie ČR a Služba 

kriminální policie. Na přípravném řízení se ještě podílí státní zástupce21. Dozoruje 

zachování zákonnosti v přípravném řízení. 

Přípravné řízení může skončit dvěma způsoby: podání či nepodání obžaloby. 

V našem případě se budeme věnovat situaci, kdy obžaloba je podána. Obžalobu před soud 

podává státní zástupce. Pokud je obžaloba podána, dostáváme se další fáze- soudní 

stadium. 

Sotolář, A., a kol. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva 
Spravedlnosti České republiky, 2001. 

§ '74 odst. 1 trestního řádu 
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» 10.2. Soudní stadium 

Do soudního stadia patří předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, odvolací 

líčení a řízení vykonávací. 

10.2.1. Předběžné projednání obžaloby 

Jde o první fázi řízení před soudem, předběžné projednání obžaloby má několik 

úkolů. Slouží k tomu, aby se v hlavním líčení soud nezabýval neodůvodněnými 

obžalobami. Dále má za úkol uchránit obžalovaného před řízením zatíženým závažnými 

chybami, vzniklými v přípravném řízení. V tomto okamžiku může trestní stíhání skončit 

pravomocným zastavením trestního stíhání, nebo postoupením věci jinému orgánu než 

soudu. 

10.2.2. Hlavní líčení 

Pokud předseda senátu neshledá důvody pro předběžné projednání obžaloby, nařídí 

hlavní líčení. Obžalovaný se ve většině případů musí hlavního líčení účastnit. Existují 

výjimky, které jsou zaneseny v § 202 odst. 2- 5 trestního řádu. 

Nejdůležitčjším úkolem hlavního líčení je dokazování. Každá ze zúčastněných stran 

má možnost se souhlasem soudu předkládat důkazy. V této fázi dochází k výslechům 

znalců a svědků. Pokud k těmto výslechům došlo již před hlavním líčením, může se 

během hlavního líčení namísto přímého výslechu osob, přečíst protokol o těchto 

výsleších. 

Pro provedení všech důkazů předseda senátu zjišťuje, zda strany ještě nečiní návrhy 

na doplnění dokazování. Pokud neexistují žádné další návrhy neboje rozhodnuto, že se 

další důkiizy provádět nebudou, předseda senátu prohlásí dokazování za skončené. Nyní 

je prostor pro udělení slova k závěrečným řečem. 

Hlavní líčení může skončit několika způsoby. Nejčastěji vyhlášením rozsudku. 

Rozsudek může být buď odsuzující, nebo zprošťující. 

Nejdůležitější otázkou trestního řízení je rozsudek o vině či nevině obžalovaného, o 

trestu, o ochranných opatřeních či o náhradě škody. Rozsudek vynáší soud. 
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Ve výjimečných případech může hlavní líčení skončit také jiným způsobem, než je 

vynesení rozsudku. Jedná se převážně o zastavení trestního stíhání, postoupení věci 

jinému orgánu, podmíněné zastavení trestního stíhání, vrácení věci k došetření, atd. 

Soud uzná obžalovaného vinným, pokud bylo v hlavním líčení prokázáno, že 

spáchal trestný čin a není důvod uložit jiná opatření. Soud může obžalovaného zprostit 

obžaloby jestliže22: 

• Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který je obžalovaný stíhán. 

• V žalobním návrhu označený skutek není trestným činem. 

• Nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný. 

• Obžalovaný není pro nepříčetnost trestně odpovědný. 

• Trestnost činu zanikla. 

Trestní řízení vynesením rozsudku nemusí skončit. Je-li podáno odvolání proti 

rozsudku, trestní řízení přechází do další fáze. 

10.3. Odvolací řízení 

Odvoláním se oprávněná osoba domáhá přezkoumání nepravomocného rozsudku. 

Odvolání musí splňovat celou řadu podmínek, pak teprve může být projednáno u 

odvolacího soudu. 

Odvolací soud může věc vrátit soudu prvního stupně, může zastavit nebo přerušit 

trestní stíhání, může postoupit věc jinému orgánu, může zastavit nebo přerušit trestní 

stíhání, nebo může popř. sám rozhodnout rozsudkem2^. 

Průběh odvolacího řízení se velmi podobá hlavnímu líčení. Soud také přistupuje 

k dokazování a postavení obžalovaného a státního zástupce je také obdobné. Po 

přezkoumání napadeného rozsudku a řízení, které mu předcházelo, odvolací soud 

rozhodne následujícím způsobem: 

• Odvolání zamítne jako nedůvodné. 

Sotolář, A., a kol. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. Praha: Institut vzdělávání Ministerstva 
Spravedlnosti České republiky, 2001. 

§ 260 trestního iádu 
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• Napadený rozsudek zčásti zruší, pokud jej shledá chybným. 

• Napadený rozsudek zcela zruší, pokud jej shledá chybným. 

10.4. Vykonávací řízení 

Účelem této fáze trestního řízení je uskutečnit obsah rozhodnutí. Výkon 

jednotlivých trestů a ochranných opatření je zakotven v § 320- § 358 trestního řádu. 

10.Í5. Trest 

Každému, kdo spáchá trestný čin a je z něj v řádném trestném řízení usvědčen, 

náleží odpovídající trest. Tresty jsou uvedené v z. č. 140/1961 Sb., hlava čtvrtá, §23-§64. 

Podle §27 může soud za spáchané trestné činy uložit pouze tyto tresty: 

a) odnětí svobody-

b) obecně prospěšné práce 

c) ztrátu čestných titulů a vyznamenání 

d) ztrátu vojenské hodnosti 

e) zákaz činnosti 

f) propadnutí majetku 

g) peněžitý trest ' 

h) propadnutí věci 

ch) vyhoštění 

i) zákaz pobytu 

10.5.1. Účel trestu 24 

Hlavním účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit 

odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a pokusit se vychovat jej k tomu, aby 

nadále vedj řádný život. Uložení trestu má působit výchovně i na ostatní členy 

společnosti. 

§ 23 trestního zákona 
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Problém je v tom, že trest většinou nepostihuje svědomí odsouzeného, který si 

nepřipouští, proč je trestán. Trest pak má opačný účinek. 

10.í>.2. Výměra trestu 25 

Při stanovení druhu trestu a jeho výměry přihlíží soud ke stupni nebezpečnosti 

trestného činu, k možnosti nápravy a poměrům pachatele. 

• t * ,26 

Při stanovování výše trestu soud může přihlédnout k okolnosti polehčující nebo 

přitěžující27. 

Mezi druhy trestů patří i trest odnětí svobody (viz. kap. Trest a)). Tento trest se 

vykonává diferenciovaně ve čtyřech základních typech věznic: 

a) s dohledem 

b) s dozorem 

c) s ostrahou 

d) se zvýšenou ostrahou 

Tomuto tématu se ve své práci budu ještě věnovat podrobněji. 

10.6. Právní následky trestného činu 

Jediný způsob pro vznik trestní odpovědnosti v ČR je spáchání trestného činu. 

S touto odpovědností je spojena určitá sankce nebo vhodná alternativa k ní. Mezi sankce 

patří tresty a ochranná opatření. Vhodnou alternativou k sankcím může být např. upuštění 

od potreslání. 

Účelem trestu (jak bylo již výše zmíněno, viz. kap.Účel trestu) je ochrana 

společnosti před pachateli, zabránění páchání další trestné činnosti a výchovné působení 

na pachatele. Podle § 23 odst. 1 trestního zákona, výchovné opatření působí také ne 

ostatní členy společnosti. 

§ 23 odst. 2 trestního zákona: „Výkonem trestu nesmí být ponížena lidská 

důstojnost." 

26 § 31 trestního zákona 
27 § 33 trestního zákona 

§ 34 trestního zákona 
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10.6.1. Trest odnětí svobody 

Trestu byla již v této práci věnována kapitola (viz. kap. Trest). Pro naše téma je 

nedůležitější trest odnětí svobody. 

Tento trest je vykonáván v zařízeních Vězeňské služby České republiky. Účelem 

tohoto trestu je odsouzenému zabránit v páchání další trestné činnosti a zároveň 

s odsouzeným pracovat tak, aby po skončení výkonu trestu vedl řádný život. Pro každého 

odsouzeného je z tohoto důvodu vypracován tzv. program zacházení s odsouzeným. 

Tento program zacházení s odsouzeným má pět základních složek: pracovní, vzdělávací, 

zájmové a tréninkově terapeutické aktivity, podporující kontakt se světem za hranicemi 

věznice. 

10.6.2. Ochranná opatření 

Paralelně s trestem může soud uložit také ochranná opatření: 

• Ochranné léčení 

• Zabrání věci 

• Ochranná výchova - může být uložena pouze mladistvím, samostatně. 

10.6.3. Alternativní forma 

Odborníci ze západoevropských států, USA i Kanady, dospěli k závěru, že po 

vykonání nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody je pachatel více deformován, než 

byl před uložením a nastoupením trestu odnětí svobody. I v ČR najdeme občas přeplněné 

věznice, nedostatečný respekt a tím i odstrašující účinek nepodmíněného trestu odnětí 

svobody. 

Vzhledem k těmto závěrům, většina zemí zahrnula do svých zákoníků možnost 

používaní alternativních trestů. 

Mezí alternativní tresty patří např.: 

• Podmíněné zastavení trestního stíhání 

• Narovnání 

• Upuštění od potrestání 
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• Podmínečné upuštění od potrestání 

• Pokuta 

Alternativní tresty nejsou součástí výkonu trestu odnětí svobody, ale nahrazují jej. 

Možnost ukládání alternativních trestů je zakotvena v našem právním řádu, ale na rozdíl 

od zahraničí nejsou soudci plně využívány, i když jejich přínos je pro celou společnost 

výrazný. To dokládají i statistické údaje zemí, kde se alternativní tresty již delší dobu 

používají' 8. K zajištění alternativních trestů je u nás v současnosti zavedena u soudů 

funkce probačních pracovníků29 

Zkušenosti potvrzují, že alternativní tresty jsou účinným nástrojem na zjednodušení 

a zrychlení procesu. Pro naše téma je nesporný význam v individualizaci ukládaných 

sankcí vzhledem k osobě pachatele a závažnosti trestného činu. 

Alternativní tresty a opatření by měla být běžně uplatňována vůči dětem, mladistvím 

a mentálně postiženým lidem, kteří se dopustili trestného činu. 

11. Výkon trestu odnětí svobody 

Výkon trestu odnětí svobody upravuje Zákon o výkonu trestu odnětí svobody č. 

169/1999 Sb. A Vyhláška č. 345/1999 Sb. Řád výkonu trestu odnětí svobody. 

Pro výkon trestu odnětí svobody jsou budována speciální zařízení, kterým říkáme 

věznice. 

Věznice lze dělit podle různých hledisek a charakteristik. Za základní dělení 

můžeme považovat členění na typy podle vnější diferenciace, která vychází z rozdílů 

v míře oslrahy, uplatňování bezpečnostních pravidel a resocializačních programů: 

• Věznice s dohledem, v praxi se užívá zkrácené označení „A" 

• Věznice s dozorem, v praxi se užívá zkrácené označení „B" 

• Věznice s ostrahou, v praxi se užívá zkrácené označení „C" 

• Věznice se zvýšenou ostrahou, v praxi se užívá zkrácené označení „D" 

2, Matoušek, Koftová, 1998 
Zákon č. 257/2000 Sb. 
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dále se můžeme setkat s dělením podle vnitřní diferenciace, což je postupné 

oddělení jednotlivých věznic umožňující uplatňování individuálních prostředků 

7-achá7.ení , 

a dále můžeme odlišit speciální věznice pro ženy a pro mladistvé. 

Podle § 7 zákona o výkonu trestu odnětí svobody, se vždy odděleně umisťují: 

• muži od žen 

• recidivisté od prvně trestaných odsouzení za úmyslné trestné činy od 

odsouzených za nedbalostní trestné činy 

• trvale pracovně nezařaditelní 

• odsouzení s poruchami duševními a poruchami chování 

• odsouzení k doživotnímu trestu 

• odsouzení s ochranným léčením 

11.1. Charakteristika výkonu trestu odnětí svobody v jednotlivých typech 

věznic30 

Příloha 3., složení odsouzených dle typu věznice. 

11.1.1. Typ „A"- věznice s dohledem 

V tomto typu věznice nejsou přítomni dozorci. Přítomni jsou vychovatelé. 

Odsouzení se mohou v prostoru věznice volně pohybovat a zamykat si ložnice. Po 

pracovní době mohou nosit civilní oděv a se souhlasem ředitele věznice mohou v okolí 

věznice navštěvovat různé kulturní a sportovní akce. Odsouzení pracují mimo věznici a to 

bez dozoru. Návštěvy mohou přijímat bez dozoru jednou týdně. Jednou za 14 dní mohou 

s povolením ředitele věznice strávit až 48 hodin mimo věznici v doprovodu návštěvy 

Jednou za 14 dní mohou přijmout balíček do váhy 5 kg. 

Zpracováno podle Bajcura, L. Práva vězně.Praha:Grada Publishing, 1999.ISBN 80-7169-555-6. 
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11.1.2. Typ „B"- věznice s dozorem 

Kromě vychovatelů jsou zde přítomni i dozorci. Odsouzení mají v prostoru věznice 

volný pohyb a mohou si zamykat ložnice. Po večerce se zamykají hlavní dveře ubytovny. 

Pouze v době návštěv, při sportu, bohoslužbách a společenských akcích mimo věznici 

mohou odsouzení nosit vlastní oděv. Jen někteří odsouzení pracují mimo věznici, ale 

vždy pod nepřímým dohledem pracovníka Vězeňské služby. Při společných kulturních 

akcích mimo věznici se odsouzení musí zdržovat v dohledu pracovníka Vězeňské služby. 

Návštěvy mohou odsouzení přijímat pouze jednou za 14 dní a zpravidla bez dohledu. 

Odsouzeným, kteří vykonali alespoň třetinu trestu, může ředitel věznice povolit jednou 

měsíčně pohyb v doprovodu návštěvy až na 24 hodin. Balíček do váhy 5 kg mohou 

přijímat jednou měsíčně. 

11.1.3. Typ „C"- věznice s ostrahou 

V tomto typu věznice jsou vedle vychovatelů a dozorců také ozbrojené stráže a 

speciální stavebně-technické prostředky. Odsouzení se po věznici pohybují pod dozorem 

pracovníků Vězeňské služby, výjimečně mají při práci povolen volný pohyb. Vlastní 

oděv je povolen pouze při sportu. Katry (hlavní dveře ubytovny) jsou uzamykány. 

Odsouzení pracují ve věznici nebo na střežených pracovištích. Návštěvy se konají pod 

dohledem jednou měsíčně ve věznici. Jednou za 2 měsíce mohou odsouzení přijmout 

balíček do váhy 5 kg. 

11.1.4. Typ „D"<- věznice se zvýšenou ostrahou 

Odsouzení se v tomto typu věznice pohybují pouze pod dozorem, zpravidla jsou 

uzamykáni na celách. Odsouzení pracují na pracovištích ve věznici nebo na celách. Volný 

pohyb po věznici se odsouzeným nepovoluje ani při práci. Vlastní oděv je povolen pouze 

při sportu. Návštěvy pod dohledem se konají jednou za šest měsíců ve věznici. Jednou za 

3 měsíce mohou odsouzení přijmout balíček do váhy 5 kg. 

S mentálně postiženým jedincem se můžeme setkat v každém z výše uvedených 

typů věznic. V tuto chvíli existují dvě možnosti: buď se mentálně odsouzený sžil s daným 

prostředím nebo měl problémy a mohl být umístěn do specializovaného oddělení (dále 
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jen SpO), kde je mu věnována větší pozornost. V současné době jsou v našem vězeňství 

tři oddělení specializované pro výkon trestu mentálně retardovaných odsouzených. Ve 

věznici v Heřmanicích, ve věznici Vinařice a ve věznici Rýnovice. 

S mentálně postiženým se můžeme setkat kdekoliv. Je důležité se blíže zmínit o 

SpO v Heřmanicích, Vinařících a Rýnovicích/1 

11.2. Věznice Heřmanice 

Věznice je umístěna v oblasti Slezské Ostravy. Ubytovací kapacita je 633 míst. 

Věznice je profilována pro výkon trestu odnětí svobody s ostrahou, zřízeno je také 

oddělení pro výkon trestu odnětí svobody s dozorem. Důležité je specializované oddělení 

mentálně retardovaných a tělesně oslabených odsouzených. 

Toto oddělení má dvě části. První je nástupní a druhé pobytové. Nástupní oddělení 

tvoří tři diferenciační cely po dvou lůžkách na ubytovně s názvem: Oddělení výkonu 

kázeňských trestů (dále jen OVKT). Z toho vyplývá, že na ubytovně, kam chodí 

odsouzení za trest, jsou vyhrazené tři cely pro nově příchozí do SpO. Pobyt zde trvá 

přibližně týden. Pak je odsouzený přijat do vlastní pobytové části SpO. 

Vlastní SpO má k dispozici zhruba 70 lůžek. Ta jsou rozdělena do dvou oddílů. 

První je asi pro 30 odsouzených s mentálním postižením. Druhý je asi pro 40 

odsouzených s protialkoholní léčbou. 

Samotný fakt, že část SpOje věnována odsouzeným s mentálním postižením a jedná 

se o poměrně malý kolektiv, zaručuje speciální přístup. Na tuto skupinu připadá tým 

složený ze: speciálního pedagoga, psychologa, sociální pracovnice, dva vychovatelé a dva 

instruktoři. 

Existují tři způsoby, jak se může odsouzený dostat do SpO: 

• Vychovatelé v heřmanické věznici vyhledávají odsouzené ve svých 

oddílech, kterým by pobyt v SpO pomohl lépe zvládat vězeňskou realitu. 

vscr.cz 
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• Pokud je do věznice přijímán odsouzený, který je zbaven způsobilosti 

k právním úkonům, nebo mu byla omezena, předem se již počítá s jeho umístěním 

do SpO. 

• Odsouzený se sem může dostat z jakékoliv věznice na území ČR, pokud 
32 f 

nezvládá pobyt v běžném oddíle, ani v oddíle MON . 

11.3. Věznice Vinaříce 

V ě z n i c e leží nedaleko Kladna směrem na Slaný. Ubytovací kapacita je 831 míst. 

Kromě bezdrogového oddělení, výstupního oddělení, jsou v této věznici další SpO. 

Např. Krizové oddělení 

Cílem krizového oddělení je pomoc odsouzeným k adekvátní adaptaci na výkon trestu 

odnětí svobody a při hledání vhodných forem řešení jejich problémů, které nedokáží řešit 

sami. 

Krizové oddělení je zřízeno pro dočasný pobyt odsouzených, pro něž je umístění ve větším 

kolektivu z objektivních i subjektivních důvodů ohrožující nebo zdrojem psychického 

strádání, nebo vyžaduje dočasnou intenzivní psychologickou, psychiatrickou a speciálně 

pedagogickou péči, dále pro odsouzené v aktuální sociální krizi nebo kteří se pro své 

osobnostní rysy a povahové vlastnosti stali terčem šikanování, homosexuálních útoků aj. 

Specializované oddělení pro výkon trestu mentálně retardovaných odsouzených 

Cílem oddělení je minimalizovat u somaticky a duševně slabších odsouzených 

možnost zneužívání. Omezit konflikty mezi odsouzenými a společným řešením předcházet 

možnému výskytu problémů. Umožnit handicapovaným odsouzeným výkon trestu odnětí 

svobody v prostředí, které nebude dále zhoršovat jejich psychický stav. Zabezpečit rovné 

podmínky výkonu trestu, jako u ostatních odsouzených. Zlepšit vzájemnou komunikaci 

mezi odsouzenými a připravovat je na možné včlenění do standardního kolektivu 

odsouzených, případně na návrat do svobodného života. 

Tato zkratka znamená MOŽNÝ OBJEKT NAPADENÍ, více v kap. 15 
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Co se týče zařazování do SpO, platí stejné podmínky jako v Heřmanicích. 

11.4. Věznice Rýnovice33 

t 

Věznice Rýnovice (dále jen "věznice"), jako organizační jednotka Vězeňské služby 

České republiky, je zřízena nařízením ministryně spravedlnosti č. 4 ze dne 31.října 1997. Je 

členěna na dva základní typy - oddělení s dozorem a s ostrahou. V současné době ve 

Věznici Rýnovice trest odnětí svobody vykonává cca 550 odsouzených při ubytovací 

kapacitě 485 odsouzených. 

Ve všech typech věznice jsou odsouzení diferencováni podle zásad vnitřní 

diferenciace, která je nedílnou součásti ovlivňování a podle způsobu jednání, postojů ke 

spáchanému trestnému činu a k výkonu trestu jsou zařazováni do jednotlivých prostupných 

skupin. Z důvodu potřeby oddělit odlišné typy odsouzených je ve věznici zřízeno Oddělení 

pro mladé a prvovčzněné odsouzené, studující, Bezdrogová zóna, Výstupní oddělení, 

Oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování, Oddělení se zesíleným 

stavebně technickým zabezpečením a Oddělení pro léčbu drogových závislostí. 

Garantem odborného zacházení s odsouzenými je oddělení výkonu trestu. Pod 

vedením oddělení pracují dozorci, vychovatelé, specialisté - psychologové, sociální 

pracovnice, speciální pedagogové, pedagogové volného času a vychovatelé-terapeuti. 

Prioritou věznice je : 

- Zajistit co nejvíce pracovních míst pro odsouzené. 

- Zachovat a dále rozšiřovat Školské vzdělávací středisko, zaměřené na vyučení v učebních 

oborech, získání základního vzdělání a další rekvalifikaci odsouzených. 

- Věnovat se drogové problematice - minimalizace průniku drog, výcvik psů na vyhledávání 

drog, práce oddělení léčby drogově závislých a drogové poradny. 

- Připravit odsouzené na život po propuštění. Vytvářet podmínky pro jejich samostatný 

Wwvv.vscr.cz-nevvs-fiIes/veznice_rynovice.pedf z 15.3.2007 
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způsob života a to jak ve výstupním oddělení tak i na ostatních oddílech. 

- Úzce spolupracovat s církvemi, náboženskými společnostmi, zájmovými sdruženími 

občanů, nevládními organizacemi a dalšími orgány a institucemi. Rozvíjet spolupráci s 

Probační a mediační službou . 

Specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a 

poruchami chování: 

Nárůst počtů odsouzených s diagnostikovanou poruchou duševní a poruchou chování 

ve vězeňské populaci si vyžádaly vybudování specializovaného oddělení, které umožňuje 

plánovitě působit na úpravu nebo redukci poruch. Činnost oddělení byla zahájena k 

1.8.2005 a je určena pro odsouzené zařazené do věznice typu ostraha. Oddělení je 

uspořádáno v celovém systému. 

Dále je možné věznice ještě dělit na: 

• věznice - slouží k výkonu trestu odnětí svobody 

• vazební věznice - slouží také k výkonu vazby 

Uvnitř každé věznice jsou v rámci vnitřní diferenciace vytvořena také speciální 

oddělení. Jsou jimi především nástupní oddělení: zde se zjišťuje, jak je nově příchozí 

schopen adaptovat se na vězeňský režim a rozhoduje, do jakého oddílu jej zařadit, 

a předvýstupní oddělení: toto oddělení by mělo odsouzeného připravit na 

Propuštění na svobodu. Má za úkol pomoci mu se zajištěním nejdůležitějších věcí 

spojených se životem na svobodě. 

12. Ochranná léčba 

Ochranné léčení je možné vykonávat ústavní nebo ambulantní formou. O propuštění 

z ochranného léčení rozhoduje soud. 

Ochranné opatření se týká především tří skupin pachatelů: 

- 5 3 -



• těch, kteří spáchali nebezpečný čin pro společnost, ale pro nepříčetnost je 

není možné stíhat, 

• těch, kteří se v době spáchání trestného činu nacházeli ve stavu snížené 

příčetnosti, 

• těch, kteří zneužívají návykové látky a pod jejich vlivem spáchali trestný 

čin. 

Soud může uložit ochranné léčení, pokud: 

• se jedná o pachatele, který spáchal trestný čin ve stavu zmenšené 

příčetnosti a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, 

• se jedná o pachatele, který zneužívá návykové látky a pod jejich vlivem 

spáchal trestný čin. 

Soud uloží ochranné léčení vždy, pokud: 

• se jedná o pachatele, který není pro nepříčetnost trestně odpovědný a 

jeho pobyt na svobodě je nebezpečný, 

• se jedná o pachatele, který trestný čin spáchal ve stavu zmenšené 

příčetnosti a ochranné léčení zajistí nápravu pachatele a ochranu společnosti lépe 

než trest. 

Z toho všeho, co bylo výše napsáno, lze usuzovat, že velká část pachatelů 
s mentálním postižením spadá do kategorie nepříčetného pachatele, který je nebezpečný 

Pro společnost. Z toho vyplývá, že určitá část těchto pachatelů nastoupí ochrannou léčbu. 

13. Pachatel s mentálním postižením 

Tato kapitola se zabývá trestnou činností osob s mentálním postižením. 

Mezi pachateli trestných činů je vyšší zastoupení lidí s mentálním postižením než 
v běžné populaci. Potvrzují to některé studie a publikace. O tomto faktu se zmiňuje i 

Utrataj4. Další, kdo se ve své práci zmiňuje o této problematice je i např. Wintera a kol. 

ra ta, R.Soudní psychiatrie. Studie soudně znaleckých posudků. Praha: Výzkumný ústav psychiatrický, 1979. 
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Petr Weiss a kol., Sexuální zneužívání, pachatelé a oběti, 2000, str. 94, ve své práci uvádí 

zajímavou informaci: „Prokázaných případů sexuálního zneužívání dítěte matkou je však 

mnohem méně, než zjišťují reprezentativní prevalenční studie nebo udávají počty 

odhadované incidence. Většina prokázaných případů jak u nás, tak i v zahraničí se navíc 

týká sexuálního zneužívání dítěte psychotickými či mentálně retardovanými matkami." 

I když chybí dostatek seriózních epidemiologických studií, mapujících míru 

postižení kriminální populace, jsme schopni se shodnout na nejčastěji se vyskytujících 

psychických poruchách, které u kriminální populace můžeme nalézt. Patří mezi ně: 

asociální poruchy osobnosti, poruchy intelektu, sexuální deviace, abúzus alkoholu a 

jiných návykových látek, neurotické rysy a organické postižení CNS. 3 5 

Při výzkumu 100 vrahů byl u 30% pachatelů nalezen mentální defekt. 

U 7 7 0 o d s o u z e n ý c h v I. Nápravně výchovné skupině byl u 1 9 % zjištěn intelekt 

v pásmu postižení, ve 12% intelekt v pásmu hraničícím s defektem a v 15% intelekt 

v pásmu podprůměru. 

Netík dále uvádí, že vzhledem k vyššímu zastoupení mentálně postižených lidí 

v kriminální populaci než je tomu v populaci nekriminální, můžeme soudit, že existuje 

vztah mezi poruchami intelektu a kriminalitou. Podle Netíka nejde však o vztah kauzální. 

Na straně 75 se dočteme: „Blíže skutečnosti bude fakt, že odráží-li způsob provedení 

trestného činu osobnost pachatele, pak delikty mentálně subnormních budou z tohoto 

hlediska primitivnější a tudíž snáze odhalitelné. Zřejmě proto je větší nahromadění 

mentálně subnormních ve vězeňských zařízeních. 

13.1. Typologie pachatelů 

Zaměřila jsem se na typologii pachatelů trestných činů, ve kterých je zastoupen typ 

se sníženým intelektem. 

Typologie podle Čírtkové36 obsahuje 5 základních typů osobnosti pachatele: 

x 

Sledující text vychází se studií vztahujících se k mentálnímu postižení:Netík, K.-Netíková, D.-Hájek, S. 
S y c h ° l o g i e v právu. Úvod do forenzní psychologie. Praha:C.H.Beck, 1997. ISBN 80-7179-177-6. 

36 A. 
c«rtková, L. Kriminální psychologie. Praha: Eurounion, 1998.ISBN 80-85858-70-3. 
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1. socializovaný/ normální typ 

2. neurotický typ 

3. psychopatický typ 

4. mentálně nedostačivý typ 

5. psychotický typ 

Podl-2 Čírtkové je mentálně nedostačivý typ pachatel, jehož osobnost se vyznačuje 

nízkou inteligencí. Čírtková, 1998, str. 74: „Jeho obecné rozumové schopnosti jsou nižší 

než je obvyklé. Jinak řečeno, jedná se o ,primitivní osobnost' a tomu odpovídá i obraz, 

který skýtá jeho trestná činnost. Nebývá promyšlená, je pro ni příznačná jednoduchost a 

přímočarost. Mentálně nedostačivý typ se často dopouští násilné trestné činnosti, bývá 

pachatelem sexuálních útoků proti inadekvátním objektům (děti, zvířata), při skupinové 

trestné činnosti bývá vykonavatelem nápadů a iniciativ druhých. Rozpoznat tento typ 

bývá snadné. Nízkou rozumovou vybavenost nelze přehlédnout např. na způsobu 

vyjadřování. Používá omezenou slovní zásobu, jednoduché věty, spíše popisuje, není 

schopen vhledu do motivace druhých a často není sto verbalizovat ani vlastní pohnutky. 

Z hlediska jednání s ním je třeba upozornit zejména na riziko zvýšené sugestibility. U 

mentálně nedostačivého typu se obecně předpokládá větší ovlivnitelnost ve smyslu 

nekritického bezděčného přejímání názoru druhých. Pro výslech to představuje 

nezanedbatelné nebezpečí počínaje dílčími nepravdivými produkcemi a konče 

nepravdivým sebepoznáním." 

Typologie Rodle Netíka (1997) vychází z výzkumu osobnosti prvně uvězněného a 

recidivujícího pachatele. Z něj vychází existence 4 rysů osobnosti pachatele: 

1. emocionální ladění - od hostility k afilaci 

2. úroveň zformování svědomí - od nedostatečně zformovaného dobře 

zformovanému 

3. sociální reaktivita - od dynamičnosti k utlumenosti 

4. asertivnost - od rafinovaného sebeprosazování k tupé konformitě 
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Na základě těchto rysů a vztahů mezi nimi pak Netík vytvořil následující typologii 

pachatele: 

1. typ socializovaný 

2. nesocializovaný agresor 

3. konformní moron, tj. se sníženou inteligencí 

4. nezvladatelně puzený, nezdrženlivý 

5. neurotický 

6. hostinní 

7. podrobivý 

8. anxiózní manipulátor 

Typy 1, 5 a 8 jsou charakteristické pro poprvé vězněné. Typy 3, 4 a 7 jsou typické 

pro recidivisty. Z toho vyplývá, že Netík pachatele s mentálním postižením zařazuje do 

recidivujíc.ích typů. 

Typologie podle S.V. Poznyševa rozlišuje dva typy osobnosti pachatele: 

1. endogenní typ 

Psychická struktura tohoto pachatele je specificky zformována a je tak u něj 

vytvořena určitá dispozice k některým druhům trestné činnosti. Tito pachatelé si 

podmínky pro spáchání trestného činu hledají sami. Auto tento typ pachatele dále dělí 

podle účasti rozumu nebo emocí na spáchání trestného činu na impulsivní, 

emocionální a vypočítavě rozumoví. 

2. exogenní typ 

Tento typ pachatele charakterizuje nízká odolnost vůči nepříznivým vlivům 

prostředí. V jejich trestné činnosti se uplatňují faktory jako nezralost, defekt intelektu, 

afekt, deprese nebo pasivita, slabá vůle. 

I když mentálně postižený člověk je součástí mnoha typologií pachatelů trestné 

činnosti, zatím ještě pořád chybí seriózní epidemiologická studie zaměřená na tyto 
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jedince. V existujících studiích, které se touto problematikou zabývají, výběr vzorku 

zdaleka náhodný a pozorovaní jedinci se od sebe liší v mnoha parametrech. 

14. Vyšetřovací a soudní praxe 

V další části se už zaměřuji přímo na lidi, kteří s pachateli trestného činu 

s mentálním postižením během celého procesu trestního řízení přicházejí do styku. 

Hlavně se chci zaměřit na úroveň jejich připravenosti na kontakt s mentálně postiženými. 

Vycházela jsem z analýzy dokumentů, které jsem měla k dispozici. Převážná část 

textu se opírá o údaje z přednášek Policejní Akademie ČR a Institutu vzdělávání 

Vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem. Dále o vnitřní řády a vnitřní materiály věznic 

v Teplicích, Heřrpanicích a Vinařících. Další prameny viz. Prameny. 

Prvním způsobem setkání policie s člověkem, který nejspíš spáchal trestný čin, bývá 

zajištění, nejčastěji zadržení. To se samozřejmě týká i člověka s mentálním postižením. 

Zadržení se odehrává v policejní cele v max. délce trvání 48 hodin. Pak záleží na dané 

situaci. Buď musí být podezřelý/ obviněný propuštěn nebo nastupuje do výkonu vazby. 

Na vybavení policejní cely se vztahuje závazné ustanovení. Stejně tak platí, že se 

na jednu policejní celu neumisťují muži a ženy dohromady. Neexistuje žádné ustanovení, 

které by se vztahovalo na mentálně postižené osoby. 

Co se týče kriminalistů, kteří hrají hlavní roli ve fázi vyšetřování a s ním spojeného 

vyslýchání, tak je situace obdobná. Kriminalisté nejsou nijak specificky připravováni na 

Práci s mentálně podezřelými/ obviněnými. 

1 když není pravdou, že kriminalisté nejsou nijak o této problematice informováni. 

Základem jejich profesní přípravy je mimo jiné i základní kurz psychologie a psychiatrie, 
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kde se zmínky o mentálně postiženém člověku objevují. Je tomu např. i v následujícím 

textu37: 

E. Mentální retardace (slabomyslnost). Je pokládána za trvalé postižení obecných 

rozumových schopností, doprovázející nevyvinutost celé osobnosti. Postihuje 2 - 4 % naší 

populace. Název mentální retardace není příliš správný, protože mentální opoždění ve 

vývoji je možné někdy dohnat. V mezinárodní klasifikaci nemocí se nyní používá termín 

mentální retardace místo staršího termínu oligofrenie, slabomyslnost. Jako mentální 

retardaci nyní označujeme poruchu převážně v oblasti rozumových schopností, která se 

projevuje od počátků duševního vývoje. Je tedy vrozená, případně vzniká do dvou let věku 

dítěte. Důsledky poškození jsou tak typické, že po celý další život bude možné odborně 

zjistit, že jde o tento defekt rozumových schopností a ne o jejich narušení v pozdějším 

věku. To jest, že po druhém roce života může dojít u zdravého i u slabomyslného ještě k 

dalšímu defektu, a ten se již nazývá demence. Mluví se o postižení inteligence, ovšem 

shrnuje řadu speciálních schopností: slovní obratnost, početní schopnosti, prostorovou 

představivost, rychlost reagování a chápání, paměť, logické myšlení. Je snížena 

schopnost chápání podstaty jevů a jejich souvislostí. Slabomyslní se liší, i když mají třeba 

stejnou úroveň rozumových schopností, každý má jiný soubor povahových vlastností a 

životních osudů. 

Lehká mentální retardace (debilita). Osoby lehce mentálně retardované se pohybují 

svými schopnostmi v rozmezí IQ 50 - 69. Do tří let se takové dítě jeví jen jako opožděné. 

Pak je nápadnější pozdějším mluvením, malou slovní zásobou, malou zvídavostí. Tyto děti 

špatně předvídají a reagují na nebezpečí. Podstatné od podružného rozeznají daleko hůře 

než jiné děti. Někdy mohou mít dobrou mechanickou paměť. Debilitu nemusíme na první 

pohled rozeznat. Pokud má takový člověk upravený zevnějšek, naučené společenské 

vystupování a hovoří v běžných, společensky užívaných frázích, není nám nijak nápadný. 

Poruchu zjistíme teprve tehdy, když se zaměříme na okruh jeho zájmů a když má logicky 

uvažovat. Z forenzního hlediska přicházejí v úvahu často trestné činy, na nichž se 

37 

Kalina, Z., Základy psychiatrie pro policisty. Příloha v časopisu Ministerstva vnitra, Policista 

2/2003. Praha. 
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retardovaní podílejí na základě návodu druhých, intelektově výše stojících 

spolupachatelů (spoluúčast na krádežích, vloupání ap.). Některá jejich činnost může být 

motivována nedostatečně ovládanou pudovou aktivitou (delikty v podobě 

exhibicionistického, nekrofilního chování). Debilní bývají poměrně často objektem 

sexuálního zneužívání nebo incestu, mezi pouličními prostitutkami bývá dost debilních. 

Ve věcech občansko-právních přicházejí v úvahu omezení způsobilosti k právním úkonům. 

Středně těžká mentální retardace (imbecilita). Od ranného dětství je nápadný 

opožděný vývoj. Řeč se vyvíjí až kolem šestého roku a vyjadřovací schopnosti zdravého 

šestiletého dítěte dosahují imbecilové až v pubertě. To je také konec rozvoje kvality jejich 

rozumových schopností, která nepřesáhne schopnosti normálního šestiletého dítěte. Jejich 

10 je v rozmezí 35 - 49. Někteří jedinci si osvojí psaní, čtení, počítání, ale v podstatě jsou 

nevzdělatelní. Při posuzování jejich případné trestné činnosti platí ještě více, že jsou 

vysoce sugestibilní a zpravidla jednají podle návodu druhých osob. Nejsou způsobilí k 

právním úkonům, musí být ustaven opatrovník. Imbecilové někdy vyvolávají pohoršení, 

když se nevhodně projevují (např. onanie na veřejnosti). V dospívání se například dopustí 

násilných aktů v sexuální oblasti, ač nejsou devianty, poněvadž v tomto věkovém období 

nejsou v této oblasti dostatečné zábrany a jejich sexuální sbližování bývá primitivní. 

Těžká mentální retardace. Takto postižení mají schopnosti v úrovni idiocie, IQ 20 -

34. Bývají přítomny i jiné defekty. Při vytrvalé péči se soustavným tréninkem naučí 

Poznávat známé osoby i částečné samoobsluze v ústavním prostředí. S trestnou činností se 

Prakticky nesetkáváme. Intelektové schopnosti takto postižených jedinců se omezují na 

znalost několika slov, takže zbavení způsobilosti k právním úkonům a ustanovení 

opatrovníka je pravidlem. 

Hluboká mentální retardace. Jde o hlubokou idiocii s IQ pod 20. Většinou musí být 

jen trvale opečováváni a krmeni. Mívají mnoho somatických defektů. 

Stanovení intelektové úrovně pachatelů trestných činů přichází při znaleckém 

Posuzování poměrně často; bývá s ním spojována otázka, do jaké míry mentálně 

retardovaný jedinec podléhal vlivu spolupachatelů s vyšší intelektovou úrovní ap. Nízká 

intelektová úroveň bývá též důvodem posuzování způsobilosti k právním úkonům. Při 
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znaleckém posuzování slabomyslných je zásadou, že znalec musí posuzovat individuálně 

každou osobnost v souvislosti s okolnostmi trestného činu nebo hodnotit podle životních 

okolností úroveň schopností k právním úkonům. 

III. OBECNÉ ZÁSADY JEDNÁNÍ S DUŠEVNĚ NARUŠENÝM JEDINCEM. 

Policisté se při výkonu svého povolání mohou setkat s občany, kteří se projevují 

nápadným a abnormálním způsobem. Nápadné a abnormální osobnosti může policista 

potkat i vc svém soukromém okolí. Dokonce nelze vyloučit, že duševní poruchy se mohou 

objevit i mezi kolegy. 

Zásady jednání: 

1. Pokud možno nepoužívat násilí. Vhodnější je postup založený na strategii 

překvapení. Absurdní, paradoxní komunikace často vede k navázání kontaktu s duševně 

narušeným jedincem. 

2. Vytvořit atmosféru důvěry. Berte svůj protějšek vážně. V komunikaci projevujte 

pochopeni. 

3. Zachovat si nadhled nad situací. Nenechte se "pobláznit". Určitý odstup, osobní 

distanc, zaručuje lepší zvládnutí situace. 

4. Nezanechávat jedince bez dohledu. Podle okolností je vhodné přemístit osobu do 

jiného prostředí např. bez přihlížejících diváků. Změna situačního rámce (prostředí) 

může příznivě ovlivnit komunikaci s jedincem. 

5. Využívat informace sdělované osobou pro vlastní komunikaci. Jestliže se např. 

schizofrenik odvolává na vnitřní hlasy (záslechy), nevyvracejte je jako nesmysl. Ptejte se 

na podrobnosti (co, jak a kdy říkají). 

6. Respektovat osobu druhého v určitých mezích. Psychotici, ale i neurotici mají 

tendenci manipulovat své okolí. Nenechte se manipulovat. Dejte najevo, co od protějšku 

očekáváte. 
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7. Pokuste se o nenásilné, situačně přiměřené vyřešení situace. Např.: "To, co 

říkáte, je důležité. Kolega je expert na hlasy. Dopravíme vás k němu, abyste ho mohl o 

všem informovat." 

8. Neurčovat diagnózu. Nepokoušejte se o diagnózu, důležitější je přesně popsat 

nápadnosti chování (podstata, četnost, okolnosti, eventuálně prověření, zda nejde o 

intoxikaci). 

9. Následná opatření. Doporučuje se podle možnosti následně zjistit doplňující 

informace o "osudu" dotyčného jedince. 

IV. POSTAVENÍ DUŠEVNĚ NEMOCNÉHO VE SPOLEČNOSTI. 

Ve vztahu společnosti k duševně nemocným už sice nastal určitý pokrok, ale stále ho 

nemůžeme hodnotit jako uspokojivý. Ani problematika duševního zdraví se nerozvíjí 

natolik, jako problematika tělesného zdraví. Světová federace duševního zdraví (součást 

WHO) proto vyjádřila v poslední Luxorské deklaraci lidských práv duševně nemocných, 

že osoby diagnostikované profesionálně anebo veřejností jako duševně nemocné, mají 

všechna práva jako ostatní členové společnosti a především právo na důstojnost, 

humánní a kvalifikované léčení a v případě omezování osobní svobody právo se odvolat. 

Tyto principy obsahuje také nový deonotologický kodex lékaře, ve kterém se ukládá 

každému lékaři starat se o zdraví každého jemu svěřeného nemocného. Lékař má 

vykonávat své poslání ve prospěch jednotlivce a společnosti, v duchu úcty k životu a 

lidské osobnosti i veřejného zdraví. V případě akutního ohrožení zdraví nebo života je 

povinný poskytnout pomoc, a to bez ohledu na to, o koho jde, přičemž všichni musí být 

ošetřeni náležitým způsobem. Dá se předpokládat, že postavení duševně nemocného se 

postupně :zlepší natolik, nakolik se zvýší povědomí veřejnosti, zdravotníků a lékařů. To 

bude jedna z úloh nastupující lékařské generace, úloha těžká, ale ušlechtilá a humánní. 

V. SOUDNĚ ZNALECKÝ POSUDEK Z OBORU PSYCHIATRIE. 

Vypracovávají jej znalci psychiatři s příslušnou kvalifikací, kteří jsou zapsaní v 

seznamu znalců u Krajského soudu. V trestních věcech jsou určování znalci dva, ve 
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věcech občanskoprávních zpravidla znalec jeden. Vedle psychiatrů mohou být pověřeni 

zpracováním některých specifických aspektů znaleckého posudku další odborníci, 

zejména sexuolog nebo klinický psycholog. Tito odborníci mohou být přibráni k 

vypracování posudku též jako konzultanti. Všichni pověření odborníci jsou povinni 

seznámit se se spisovým materiálem a vyšetřit posuzovanou osobu. Na základě zjištěných 

faktů pak sepíši znalecký posudek, který se zpravidla člení do tří základních částí. V první 

části znalci píší ze spisového materiálu údaje, které považují za důležité. Ve druhé části 

zachytí výsledky vlastního vyšetření přibližně v té podobě, jak je uvedeno ve schématu 

klinického psychiatrického vyšetření. V případě potřeby následují zjištění dalších 

odborníků, (konzultantů). V závěrečné části shrnou své poznatky a odpovídají na dotazy, 

které jim zadavatel položil. 

V trestních věcech bývá dotaz na přítomnost či nepřítomnost duševní poruchy v 

současné době a v době spáchání trestného činu a do jaké míry byly zjištěnou duševní 

poruchou ovlivněny rozpoznávací a ovládací schopnosti pachatele. 

Schopnost rozpoznávací - schopnost rozpoznat nebezpečnost svého chování. Jedna z 

komponent, ke které se vyjadřuje znalec, jehož hodnocení bere soud v potaz při 

posuzování příčetnosti. 

Schopnost ovládací - schopnost dotyčného ovládnout své schování. Snížená u 

některých psychopatů, sexuálních deviací ap. Vyjadřuje se k ní soudní znalec - psychiatr, 

jehož vyjádření bere soud v úvahu při posuzování příčetnosti. 

Dotazy na případnou společenskou nebezpečnost pachatele, vhodnost ochranného 

léčení a možnosti resocializace. Podle konkrétní situace se další dotazy mohou týkat vlivu 

alkoholu nebo jiné návykové látky na jednání v inkriminovanou dobu a případné 

existence závislosti ap. 

PRÁVNÍ ASPEKTY 
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Nepříčetnost. Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho 

nebezpečnost pro společnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně 

odpovědný - $ 12 TZ. 

Zmenšená (snížená) příčetnost. Zmenšená příčetnost je stav, při kterém je následkem 

duševní poruchy snížena schopnost rozpoznat společenskou nebezpečnost svého konání, 

anebo je snížena schopnost své konání ovládat. Na okolnosti, že trestný čin byl spáchán 

ve stavu zmenšené příčetnost i přihlíží zákon v ustanoveních $ 25 a 32 TZ. 

Ochranné opatření - toto opatření zabezpečuje ochranu společnosti před takovými 

pachateli, u kterých je možno dosáhnout lékařskou péčí zlepšení jejich stavu, a snížit tak 

nebezpečí opakování tr. činnosti, a to adekvátněji než pouze trestem. Podrobnosti léčení 

jsou uvedeny v trestním řádu. 

Vybraný text dokazuje, že kriminalisté mohou být adekvátně informováni o 

problematice mentálně postiženého člověka, s využitím vhodné literatury. 

Výše zmiňované ovšem nijak nevyvrací mé předešlé tvrzení, že kriminalisté nejsou 

nijak specificky připravováni na práci s mentálně podezřelými/ obviněnými, možná jen 

bych slovo připravováni přehodnotila na připraveni. Proto by případy osob s mentálním 

postižením měli vést alespoň tací kriminalisté, kteří jsou zvyklí a školení na práci 

s mladistvími. Tak by byl alespoň částečně zajištěn citlivější přístup k osobám 

s mentálním postižením. 

Všichni kriminalisté mají možnost celoživotního vzděláváni. Dále absolvují 

nadstavbové kurzy, které se zaměřují hlavně na oblast kriminálního vyšetřování. Bohužel 

psychologii výslechu není věnováno příliš mnoho místa. Vzhledem k povaze profese 

kriminalisty není možné požadovat, aby každý z těchto lidí byl odborníkem na 

problematiku mentálně postižených lidí. Kriminalisté, ale mohou k případu přizvat jako 

konzultanta jak psychologa, tak třeba i speciálního pedagoga (tato možnost není 

kriminalisty využívána). 

- 6 4 -



Tento konzultant by nesměl vstupovat do výslechu, ale může se účastnit přípravy a 

tvorby strategie vyslýchání. Během výslechu by měl fungovat jako pozorovatel, a i když 

by nesměl ovlivňovat průběh výslechu, měl by mít možnost kdykoliv upozornit 

kriminalisty na krizové situace, které během výslechu mohou nastat. 

Další možností je, že na každém útvaru by byl specificky vyškolený kriminalista na 

tuto problematiku. 

14.1. Obviněný s mentálním postižením 

Úkolem předcházející kapitoly bylo popsat vztah mezi kriminalisty a obžalovaným 

s mentálním postižením. V této kapitole se objevil i termín obviněný, i když v určité fázi 

trestního řízení tím je myšlen i obžalovaný. 

Ve vztahu k obviněnému s mentálním postižením hraje velmi důležitou roli soudní 

znalec. 

14.2. Soudní znalec 

Pokud se zaměříme na problematiku pachatele trestného činu s mentálním 

postižením, můžeme soudní znalce rozdělit na tři typy: 

1. Psychiatr 

vyjadřuje se k otázkám patopsychologie, na návrh psychiatra bývá v praxi 

přibírán znalec v oboru psychologie k tzv. diferenciální diagnóze. 

2. Psycholog 

má zkoumat pachatele, jehož duševní stav je prakticky v normě. 

3. Sexuolog 

může být přizván, pokud nastane specifická situace, vyžadující odborníka 

v tomto oboru. 

Soudní znalci jsou přizváni v přípravném řízení nebo v řízení před soudem. 

Nejčastějším důvodem je podezření ze spáchání násilného trestného činu, při pokusu o 

sebevraždu, při viditelně nízké intelektové úrovni nebo při podezření na duševní poruchu. 
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Všeobecně lze říci, že úkolem znalců je vyjadřovat se k duševní chorobě, 

k možnostem resocializace, nebezpečnosti pro společnost, motivaci a osobnosti 

obviněného, k věrohodnosti výpovědi a také k míře zachování rozpoznávacích a 

ovládacích schopností. Na základě tohoto vyjádření rozhoduje soud o nepříčetnosti. 

Co se týče výše zmiňované věrohodnosti výpovědi obviněného s mentálním 

postižením, lze podle Netíka předpokládat, že úroveň věrohodnosti bude, vzhledem 

k intelektového deficitu a nižší sociální kompetenci, spíše nízká. Dodává ale, že obviněný 

s lehkým mentálním postižením by měl být schopen dát věrohodnou výpověď alespoň 

v hrubých rysech. 

V případě obviněného s mentálním postižením se především psychiatr vyjadřuje ke 

způsobilosti obviněného účastnit se na trestním řízení. Jestliže znalec potvrdí omezení 

této způsobilosti, měl by také určit situace, kterým by se měl soud vyhnout. 

§ 116 trestního řádu explicitně zmiňuje ve vztahu k vyšetření duševního stavu 

obviněného pouze znalce z oboru psychiatrie, ale lze předpokládat, že pro psychology a 

sexuologa platí stejná ustanovení jako pro psychiatra. Musíme si však uvědomit, že jejich 

vědní obory se různí a stejně tak i jejich kompetence, a v soudní praxi jsou sporné. 

Co se týče hodnocení způsobilosti k účasti na trestním řízení u nás, tak Netík 

konstatuje, že problém je především v intuitivním přístupu. Existují případy, kdy je závěr 

založen na výsledcích rutinního psychologického vyšetření, které u nás nedisponuje 

technikami zaměřenými přímo na způsobilost k účasti na trestním řízení. 

Pokud soudní znalec dospěje k názoru, že obviněný není způsobilý k účasti na 

trestním řízení, může soud trestní řízení přerušit. 

14.3. Vazba 

Výkon vazby se řídí zákonem č. 293/1993 Sb. 

Co se týče pobytu osoby s mentálním postižením ve vazbě, není tento pobyt nijak 

specificky upraven. V publikaci Hály, 1996,kap. Optimalizace zacházení s obviněnými, 

autor uvádí 16 obecných rad a doporučení k zacházení s obviněnými. Mezi těmito 

šestnácti doporučeními je i doporučení s číslem 15: „S mentálně retardovanými jednat 

,jako s ostatními' (Hála, 1996,str.51)". Toto doporučení se dá vykládat různě. V lepším 
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případě lze předpokládat, že autor tím chtěl naznačit, že není vhodné obviněného 

s mentálním postižením zesměšňovat či jinak dávat najevo intelektovou podprůměrnost. 

Stejně tak jako se společně neumisťují ženy a muži, tak podle z.č. 293/1993 Sb., §7, 

odst. h) se obvinění, u nichž je podezření na přenosné nebo duševní onemocnění, 

umisťují odděleně do cel. V tomto ohledu je ve vazebních věznicích specifickým 

potřebám mentálně postižených alespoň částečně vyhověno. 

I personál, přicházející do styku s mentálně postiženým člověkem ve výkonu vazby, 

by měl být specificky vyškolen. Tomuto tématu se budu věnovat později, v kapitole 

Vězeňská služba. 

14.4. Hlavní líčení 

Nejdůležitější částí soudního stádia trestního řízení je bezpochyby hlavní líčení. 

V této fázi může soud rozhodnout o zmenšené příčetnosti či o nepři četnosti. Toto 

rozhodování soudu se děje na základě odborného posouzení rozpoznávacích a ovládacích 

schopností. Posuzovaní provádí soudní znalci. Ti se, jak už bylo výše zmíněno, vyjadřují 

i k způsobilosti na trestním řízení. Mohou také upozornit na to, čeho by se měl soud 

v daném případě vyvarovat. 

Nenalezla jsem žádné specifické postupy hlavního líčení ve vztahu k mentálně 

postiženému obviněnému/ obžalovanému. 

15. Odsouzený s mentálním postižením 

Neexistují statistiky o počtu mentálně postižených lidí ve věznicích. 

V této kapitole se věnuji také vztahu mezi příslušníky vězeňské stráže ČR a 

mentálně postiženým odsouzeným. Převážnou část věnuji spíše „teoreticko- technickým 

aspektům" práce VS (ve smyslu teoretické i praktické připravenosti, technickému 

vybavení, atd.). 

Odsouzeným je myšlena osoba, která byla soudem odsouzena za spáchání trestného 

činu, a nastupuj? do výkonu trestu odnětí svobody. 
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Jestliže odsouzený s mentálním postižením zvládá situaci ve věznici bez závažných 

problémů, není s ním ve většině případů nijak specificky zacházeno. 

V současné době neexistuje ani žádný normovaný návod, jak zacházet s těmito 

odsouzenými. Odsouzený si s sebou do věznice sice přináší průvodní dokumentaci, ale 

informace o intelektové úrovni nejsou nijak zvlášť obsažené. Informace o mentálním 

postižení nepatří mezi povinné údaje. Ale v momentě, kdy odsouzený vstupuje do 

věznice bez specifických doporučení, tak vlastně ani nezáleží na tom, jestli v průvodní 

dokumentaci informace o mentálním postižení je zanesena. Postup zařazování do 

jednotlivých oddílů je u všech odsouzených následující. 

Odsouzený nastoupí do nástupního oddělení, kde je diagnostikován a personál 

věznice tak rozhodne, do jakého oddílu jej zařadí. Teď záleží na tom, zda odsouzený své 

zařazení zvládne. Pokud se tak nestane, bývá zařazen do speciálního oddílu neboje veden 

pod označením MON38. Oddíl s tímto označením se neužívá jen pro odsouzené 

s mentálním postižením. Užívá se pro všechny odsouzené, kterým z jakéhokoliv důvodu 

hrozí nebezpečí ze strany spoluvězňů (např. odsouzení s nějakými zdravotními potížemi). 

Pokud odsouzení s označením MON není zařazen do specializovaného oddílu, je 

vězeňským personálem více sledován a určitým způsobem více ochraňován. 

15.1. Vězeňské statistiky 

Vzhledem k tomu, že se o inteligenčním kvocientu odsouzených nevedou prakticky 

žádné údaje, je velmi náročné zjistit přesný počet mentálně odsouzených v našich 

věznicích. Z tohoto důvodu s musíme spokojit s evidencí odsouzených podle míry 

dosaženého vzdělání. Tento ukazatel není přesný a bude se lišit od skutečného stavu, ale 

je to jediná možnost, jak alespoň přibližně poznat stav současné doby. 

8 Tato zkratka znamená MOŽNÝ OBJEKT NAPADENÍ. 
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Pro lepší přehlednost jsou odsouzení podle vzdělání rozděleni do následující do 

tabulky39: 

Vzdělání 
Stav k 31.12.20 05 

Vzdělání Muži Ženy Celkem % | 
negramotný 19 9 28 0,18% 
zvláštní škola 741 61 802 4,99% 
nedokončené základní 598 50 648 4,03% 
úplné základní 5917 292 6 209 38,62% 
vyučen bez maturity 5 767 158 5 925 36,85% | 
učební obor s maturitou 358 9 367 2,28% 
střední odb. bez maturity 720 45 765 4,76% 
USO s maturitou 773 79 852 5,30% ! 
úplné střední všeobecné 232 13 245 1,52% 
bakalářské 12 2 14 0,09% j 
vysoká škola 199 23 222 1,38% 
Celkem 15 336 741 16 077 100,00% 
Graf viz. Příloha 7. 

Pro zajímavost v příloze 9 - 1 1 uvádím i některé další statistické údaje o odsouzených. 

Budeme-li skupiny negramotných odsouzených, odsouzených se zvláštní školou a 

odsouzených s nedokončeným základním vzděláním považovat za skupinu s nejvyšší 

pravděpodobností výskytu mentálního postižení, můžeme tvrdit, že z celkového počtu 

odsouzených 16077 je 1478 s mentálním postižením, což činí něco málo přes 9%. Zda se 

tento údaj blíží skutečnému stavu je otázkou, až do doby, kdy se o každém odsouzeném 

budou vést detailní záznamy psychologického vyšetření i s uvedeným pásmem 

intelektových schopností. 

16. Vězeňská služba ČR (dále VS) 

VS při své práci respektuje doporučení vyplývající z mezinárodních konvencí. 

Hlavní evropskou konvencí pro zacházení s vězni v uplynulých 19ti letech bylo 

doporučení č. R (87) 3 Výboru ministrů k Evropským vězeňským pravidlům. Vzhledem 

k vývoji, k němuž došlo ve vězeňské politice, ukládání trestů a celkovém řízení 

39 v 

Zdroj: Ročenka 2005, Generální ředitelství věznic České republiky. 
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vězeňských systémů v Evropě, se Rada Evropy po delším jednání shodla na tom, že je 

třeba vydat zcela nové doporučení. 

16.1. Evropská vězeňská pravidla 

Nové znění Evropských vězeňských pravidel schválil Výbor ministrů členských 

států Rady Evropy dne 11. ledna 2006. Český překlad platného znění byl vydán jako 

příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006.40 

Evropská vězeňská pravidla se dělí na devět částí: 

První část 

Základní principy 

1. Se všemi osobami zbavenými svobody bude zacházeno tak, aby byla respektována 

jejich lidská práva. 

2. Osobám zbaveným svobody budou ponechána veškerá práva, která jim nebyla 

zákonně odňata uložením výkonu trestu nebo vazby. 

3. Omezení ukládaná osobám zbaveným svobody budou v nezbytně minimálním 

rozsahu a úměrná legitimnímu účelu, pro který byla uložena. 

4. Vězeňské podmínky, které porušují lidská práva vězňů, nelze ospravedlnit 

nedostatkem prostředků. 

5. Život ve vězení se musí co možná nejvíce přibližovat pozitivním aspektům života na 

svobodě. 

6. Výkon trestu bude zajišťován tak, aby umožnil osobám zbaveným svobody jejich 

opětné začlenění do svobodné společnosti. 

7. Je nutno podporovat spolupráci s externími sociálními službami a co možná nejvíce i 

zapojení občanských sdružení do vězeňského života. 

8. Vězeňští pracovníci vykonávají důležitou veřejnou službu a jejich přijímání, 

zaškolení i pracovní podmínky jim musí umožnit udržování vysoké úrovně jejich péče o 

uvězněné osoby. 

9. Ve všech věznicích musí probíhat pravidelné státní inspekce a nezávislé kontroly. 

V elektronické ppdobě: http://ad.vscr.cz/news_files/evropska_vezenska_pravidla_2006.pdf 
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Rozsah a působnost 

10.1 Evropská vězeňská pravidla se vztahují na osoby, jejichž vazbu nařídil soudní 
orgán nebo jež byly usvědčujícím rozsudkem zbaveny svobody. 

10.2 V zásadě pouze osoby, jejichž vazbu nařídil soudní orgán nebo jež byly 

usvědčujícím rozsudkem zbaveny svobody, by měly být drženy ve věznicích, to jest v 

institucích vyhrazených pro vězně těchto dvou kategorií. 

10.3 Tato pravidla se rovněž vztahují na osoby: 

a) které mohou být drženy ve věznici z nějakého jiného důvodu, nebo 

b) jejichž vazbu nařídil soudní orgán nebo osoby zbavené svobody na základě 

usvědčujícího rozsudku a které mohou být z nějakého jiného důvodu uvězněny jinde. 

Následující body jsem vybrala pro přiblížení cílů Evropských vězeňských pravidel. 

V následujícím výčtu se objeví už již vybrané části textu, které se týkají našeho tématu. 

12.1 Osoby trpící duševní chorobou a osoby, jejichž psychický stav se neslučuje s 

pobytem ve věznici, by měly být drženy v zařízení speciálně navrženém pro tyto účely. 

12.2 Pokud jsou i přesto takové osoby výjimečně drženy ve věznici, musí se na ně 

vztahovat zvláštní předpis, který bude brát v potaz jejich postavení a potřeby. 

Druhá část 
Podmínky výkonu trestu 

18.8 Při rozhodování o umístění vězně v konkrétní věznici nebo v konkrétním oddělení 

věznice je třeba brát patřičný zřetel na nutnost umístit: 

a) neodsouzené vězně odděleně od vězňů odsouzených k výkonu trestu; 

b) muže odděleně od žen; 

c) mladé dospělé vězně odděleně od starších vězňů. 

O mentálně postižených není zmínka. 

Třetí část 
Zdraví a zdravptní péče 
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47.1 Pro pozorování a léčbu vězňů trpících psychickými poruchami nebo nenormálními 

stavy, kteří se však nekvalifikují podle ustanovení pravidla č. 12, musí být k dispozici 

specializované věznice nebo oddělení s lékařským dozorem. 

47.2 Vězeňská lékařská služba musí zajišťovat psychiatrickou léčbu všech vězňů, kteří 

tuto léčbu potřebují, a musí věnovat zvláštní pozornost předcházení sebevražd. 

v 

Čtvrtá část 
Pořádek 

Pátá část 

Vedení věznice a personál 

Šestá část Inspekce a kontroly 

Sedmá část 
Neodsouzení vězni 

Osmá část 
Odsouzení vězni 

Devátá část 
Aktualizace pravidel 

Tyto doporučení nemají závazný charakter, ale významně ovlivňují morální i 

praktické normy, kterými se řídí vězeňské správy. 

Vězeňská služba České republiky41 

V následujících kapitolách popisuji vznik, úkoly, organizaci a dělení Vězeňské 

služby České republiky. 

16.2. Vznik Vězeňské služby 

Vězeňská služba České republiky byla zřízena zákonem České národní rady ve 

smyslu § 1 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 

ze dne 17. listopadu 1992 s účinností od 1.1.1993. 

41 
zdroj: http://ad.vscr.cz/info_fiIes/vezenska_straz_ceske_republiky.pdf, z 21.2. 2005 
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Vězeňská služba je organizační složkou státu a hospodaří s majetkem státu, který 

potřebuje k plnění svých úkoluje účetní jednotkou. 

16.3. Úkol Vězeňské služby 

Vězeňská služba zajišťuje zejména výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a v 

rozsahu stanoveném zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České 

republiky ve znění pozdějších předpisů, ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu 

soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva 

spravedlnosti. Generální ředitelství Vězeňské služby, vazební věznice a věznice, pokud 

rozhodují ve správním řízení, mají postavení správních úřadů. 

Vězeňská služba spravuje a střeží vazební věznice a věznice, střeží věznice pro 

místní výkon trestu a odpovídá za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu 

vazby a výkonu trestu odnětí svobody.Střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu 

vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu 

odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit 

předpoklady pro jejich nekonfliktní způsob života po propuštění. 

Vězeňská služba zabezpečuje úkoly při předcházení a odhalování trestné činnosti 

osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Úkolem vězeňské služby je také provádět výzkum v oboru penologie a využívá jeho 

výsledky a vědecké poznatky ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody. 

Vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby a ve 

výkonu trestu odnětí svobody. 

Vězeňská služba zajišťuje také pořádek a bezpečnost v budovách soudů a státních 

zastupitelství a v jiných místech činnosti soudů a ministerstva spravedlnosti a v rozsahu 

stanoveném zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České 

republiky ve znění pozdějších změn a doplňků zajišťuje bezpečnost výkonu pravomoci 

soudů a státních zastupitelství. 
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Vede evidenci osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody na území České 

republiky. 

Provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody, případně i osob ve výkonu vazby. 

16.4. Sídlo Vězeňské služby 

Soudní 1672/la 

140 67 Praha 4 

1Č 00212423 

16.5. Organizace a členění Vězeňské služby 

Vězeňská služba se člení rra: 

• vězeňskou stráž: 

střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí 

svobody, střeží vazební věznice, věznice a věznice pro místní výkon trestu a při této 

činnosti a v uvedených místech zajišťuje stanovený pořádek a kázeň. 

• justiční stráž: 

zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů a státních zastupitelství a v 

jiných místech činnosti soudů a ministerstva spravedlnosti a v rozsahu stanoveném 

zákonem zajišťuje bezpečnost výkonu pravomocí soudů a státních zastupitelství. 

• správní službu: 

rozhoduje ve správním řízení podle zvláštních právních předpisů a zabezpečuje 

organizační, ekonomickou, výchovnou a další odbornou činnost. Součástí správní 

služby je i zdravotnická služba. Činnost správní služby zajišťují občanští 

zaměstnanci a příslušníci (dále jen "příslušníci"). 
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Vězeňská stráž a justiční stráž mají postavení ozbrojeného sboru. 

Příslušníci Vězeňské služby zařazení do správní služby mohou být pověřeni plněním 

úkolů vězeňské stráže. Příslušníci zařazení v justiční stráži mohou být dočasně 

povoláni k plnění úkolů vězeňské stráže v místech výkonu vazby nebo výkonu trestu 

odnětí svobody jen v mimořádných případech, nemůže-li vězeňská stráž zajistit 

vlastními prostředky pořádek a bezpečnost v těchto místech, a to pouze se souhlasem 

ministra spravedlnosti České republiky. 

Základními organizačními jednotkami Vězeňské služby jsou: 

• generální ředitelství: 

řídí, organizuje a kontroluje činnost ostatních článků organizace Vězeňské 

služby. 

Ministr řídí Vězeňskou službu prostřednictvím generálního ředitele, kterého jmenuje 

a odvolává. Za činnost Vězeňské služby zodpovídá generální ředitel ministrovi. 
Právní úkony jménem státu činí za Vězeňskou službu generální ředitel. 

• vazební věznice a věznice: 

Jednotlivé včznice a vazební věznice zřizuje a zrušuje ministr. V jejich čele 

stojí ředitelé, které jmenuje a odvolává generální ředitel Vězeňské služby. 

Ředitelé vazebních věznic, věznic a dalších organizačních článků Vězeňské služby 

jsou oprávněni jednat a činit právní úkony za Vězeňskou službu ve všech věcech, 

kromě těch, které podle zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži 

České republiky v platném znění nebo rozhodnutí ministra nebo generálního ředitele 

patří do jejich pravomoci. 

• Institut vzdělávání viz. níže 
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16.6. Vzdělávaní pracovníků VS 

„Hlavním posláním Institutu vzdělávání je kromě základní přípravy nových 

pracovníků Vězeňské služby především naplňování programu celoživotního vzdělávání 

všech zaměstnanců. Pouze vysoce kvalifikovaní, profesně zdatní a fyzicky připravení 

pracovníci mohou zvládat širokou problematiku našeho vězeňství a v očích veřejnosti 

získávat a upevňovat prestiž odborníků Vězeňské služby. " (PhDr. Miroslav Jůzl, ředitel 

IWS ČR, úvodní slovo na www.iws.cz/index.php). 

Na úvod jsem citovala slova ředitele 1VVS PhDr. Miroslava Jůzla, protože přesně 

vystihují hlavní poslání a cíle Institutu vzdělávání, kterému se chci z velké části 

v následujícím textu věnovat.42 

Vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky vychází ze zákona č. 

218/2002 Sb. O službě státních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a 

zákona č. 312/2002 Sb. O úřednících územních samosprávných celků.Od 1.1.2006 

vstoupila v platnost nová Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech 

schválená usnesením Vlády ČR č. 1542 dne 30. listopadu 2005 (dále jen Pravidla). 

Pravidla vyšla jako příloha k usnesení vlády ze dne 30.11.2005. Podle čl. 2 se rozumí: 

• Vstupním vzděláváním - vzdělávání, které zprostředkovává 

zaměstnancům základní informace o státní správě a zabezpečuje osvojení 

základních dovedností a znalostí, včetně seznámení s příslušnými pravidly. 

• Prohlubujícím vzděláváním - vzdělávání realizované zpravidla po 

ukončení vstupního vzdělávání průběžně po celou dobu trvání zaměstnaneckého. 

• Vzdělávacím programem - organizovaný a ucelený sled vzdělávacích 

akcí (např. samostatné kurzy). 

42 Zdroj: http://www.vscr.cz/institut.pdf z 12.2.2005 
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Počátky vzdělávání pracovníků ve vězeňství se překrývají se vzděláváním 

příslušníků ministerstva vnitra, do jehož působnosti vězeňství patřilo. V roce 1993 byl 

zřízen Institut vzdělávání VS ČR na půdě Střední policejní školy MV v Brně. Jako 

samostatné vzdělávací zařízení začal pracovat v r. 1996, kdy byla ukončena jeho činnost 

v Brně a byl definitivně přemístěn do Stráže pod Ralskem. V roce 1995 se konstituovalo i 

pracoviště IV VS v Kroměříži a v roce 2000 se Institut rozšířil o další elokované 

pracoviště v Praze, kde vznikl Kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR. 

Základní úroveň vzdělávání pracovníků Vězeňské služby České republiky tvoří 

nástupní kurzy. Nově nastupující příslušníci nebo občanští pracovníci jsou v nástupních 

kurzech seznamováni se základy práva a společenských věd a základními předpisy ve VS 

ČR, čímž získávají základní odborné vzdělání v této oblasti. 

Nástupní kurzy jsou jednak pro příslušníky, ty probíhají v Institutu vzdělávání 

Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem a jednak pro občanské zaměstnance v 

přímém styku s vězni, které se organizují v Kroměříži. Formou nástupního školení se 

vzdělávají ostatní pracovníci. 

Vedle vstupního vzdělávání je ještě vzdělávání prohlubující. Prohlubující 

vzdělávání zahrnuje manažerské, jazykové a jiné vzdělávání. 

Od 1.1. 2006 vstoupila v platnost nová Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve 

správních úřadech schválená usnesením Vlády České republiky č. 1542 dne 30. listopadu 

2005. Pravidla vyšla jako příloha k usnesení vlády ze dne 30.11.2005. 

Vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky je řešeno 

prostřednictvím Institutu vzdělávání Vězeňské služby České republiky. 

Početní stav zaměstnanců Vězeňské služby České republiky 

Pro rok 2006 byl vládním usnesením č. 744/2005 stanoven početní stav příslušníků a 

občanských zaměstnanců Vězeňské služby ČR na 10 702, z toho 6 643 příslušníků ve 

služebním poměru. Zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2006 byly 
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přiděleny mzdové prostředky pouze pro 10 639 zaměstnanců. Počet tabulkových 

zaměstnanců VS se během tří let snížil o 376 zaměstnanců. 

Vývoj vzdělanosti příslušníků Vězeňské služby České republiky 

Následující tabulka dokládá stoupající úroveň vzdělanosti příslušníků Vězeňské 

služby České republiky. Tento jev přispívá ke zlepšování odborné připravenosti a 

způsobilosti daných lidí pro tuto profesi. Na číslech je znatelné zvýšení zaměstnanců 

s vysokoškolským diplomem. Nutno říci, že velký podíl na tom má možnost studia 

zvyšování si kvalifikace v rámci Programu celoživotního vzdělávání. 

Rok Základní Střední Úplné střední Vyšší odborné Bc. Vysokoškolské celkem 
2000 137 2467 6637 19 308 958 10 526 
2001 124 2209 6980 27 298 1009 10 647 
2002 117 1978 7066 37 342 1055 10 595 
2003 109 1783 7316 48 388 1081 10 725 
2004 94 1528 7366 70 443 1112 10613 
2005 80 1298 7412 84 488 1112 10 474 
Údaje GŘ VS ČR ke dni 31.12.2005 

16.6.1. Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem 

Institut vzdělávání je rezortním vzdělávacím zařízením s celorepublikovou 

působností, které zajišťuje profesní teoretickou a praktickou přípravu příslušníků a 

občanských pracovníků VS CR tak, aby byli náležitě vycvičeni a vyškoleni pro výkon 

služby a zvyšovala se jejich odborná úroveň pro výkon práce. 

Činnost institutu je zakotvena v Nařízení ministra spravedlnosti č. 1/2002, dále 

v organizačním řádu č. 36/2002 a vzdělávání jako takové v Nařízení generálního ředitele 

č. 26/2001. 

Program celoživotního vzdělávání 

Jak bylo již výše zmíněno, mezi jedno z hlavních poslání Institutu vzdělání VS ČR 

patří především naplňování programu celoživotního vzdělávání všech zaměstnanců. 
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Základní kameny Programu celoživotního vzdělávání pracovníků VS ČR byly 

položeny v roce 1995. Celoživotní vzdělávání je pojato jako cílevědomá, plánovitá a 

všestranná kultivace každého jednotlivce pracujícího ve VS ČR, permanentní zvyšování 

jeho vzdělanostní a morální úrovně. Tvoří je osm stupňů: 

• základní vzdělání (nástupní kurzy a školení pro všechny nové 

pracovníky); 

• systematické školení včetně pravidelného přezkušování znalostí, jež 

probíhá v organizačních článcích VS ČR v rámci programu služební odborné 

přípravy formou řízeného samostudia, zvyšování fyzické kondice a dovedností 

v sebeobraně 

• studium na civilních středních školách 

• studium na vysokých školách a postgraduální studium 

• systém rozšiřovacích a specializačních kurzů dle katalogu funkcí ve VS 

ČR 

• působení pracovníků VS ČR na středních a vysokých školách formou 

přednáškové, konzultační a publikační činnosti, vedením diplomových prací apod. 

• vzdělávání managementu VS ČR z programu PHARE.43 

Do programu celoživotního vzdělávání je zahrnut každý pracovník Vězeňské služby 

České republiky podle své vykonávané činnosti a za průběžné plnění toho programu bude 

odpovídat jeho přímý nadřízený. Aby se vyvolal či posílil zájem o celoživotní vzdělávání, 

je nutno vytvořit podmínky pro působení vnitřní a vnější motivace zainteresovaných 

pracovníků. Toto lze realizovat finančním ohodnocením nebo prostřednictvím kariérního 

řádu. 

Vize vzdělaného odborníka - pracovníka Vězeňské služby je samozřejmě spojena i s 

požadavkem mravní bezúhonnosti a přísného dodržování zásad profesní etiky, protože 

vzdělaný člověk, odborník ve své profesi bývá většinou méně úplatný, váží si sebe, svého 

postavení, ostatních svých kolegů na pracovišti a uvědomuje si daleko intenzivněji 

43 
Na sklonku roku 2004 skončil ve Vězeňské službě jeden z programů celoživotního vzdělávání personálu Phare 

Projekt CZ, jenž byl zahájen v roce 2002. V jeho první fázi byli proškoleni pracovníci vyššího a středního 
Managementu vězeňské služby lektory z Nizozemí a Dolního Saska. 
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možnost ztráty prestiže a postavení. Vzdělávání tedy bezesporu lze využít nejen jako 

motivující prvek, ale i jako prvek působící v prevenci kriminality zaměstnanců Vězeňské 

služby. Chápeme-li celoživotní vzdělávání jako proces kultivace člověka, zároveň 

zajišťujeme i kultivovaný přístup k vězněným osobám a požadovanou úroveň práce 

zaměstnanců Vězeňské služby České republiky, pro něž je dodržování základních 

lidských práv a lidského přístupu základní podmínkou výkonu povolání i osobního 

života. 

Posluchači kurzů využívají v rámci přípravy na své budoucí povolání speciální 

učebny, jakými jsou například cvičná cela, učebna se simulátorem střelby či speciálně 

upravený sál - dojo - pro tělesnou přípravu. K dispozici mají i počítačové učebny včetně 

Internetu.44 

V roce 1998 vznikl první katalog kurzů v rámci Programu celoživotního vzdělávání 

zaměstnanců VS ČR. Obsahoval nabídku kurzů zaměřených na problematiku 

protidrogové prevence a na vzdělání středního managementu. 

Dnes je nabídka kurzů širší. Mimo jiných Program celoživotního vzdělávání nabízí i 

dvou semestrové studium speciální pedagogiky a Specializační kurz zacházení se 

zvláštními skupinami vězněných osob. 

16.6.2. Vzdělávací středisko v Kroměříži45 

Vzdělávací středisko v Kroměříži započalo svou činnost v roce 1995 s jedním 

pracovníkem. Při začátku své činnosti využilo nabídky a podpory Justiční školy 

v Kroměříži a své kanceláře umístili do prostorů koleje Justiční školy. Počet pracovníků 

se v letech 1996-1998 pohyboval mezi 2-4. K ustálení počtu pracovníků došlo až v roce 

2000. Výuka byla zajišťována lektory z řad pracovníků VS ČR a lektory z řad dalších 

organizací. 

44 České vězeňství, Ročník 11 .číslo l /2003.s .88.ISSN 1213-9297 

45 
Zdroj:http://www.ivvs.cz/index.php_head=kromeriz_page=info_kromeriz 
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Postupem času vzdělávací středisko zahájilo vzdělávání v řadě specializačních 

kurzech a ke své činnosti využívalo prostory a volné ubytovací kapacity Justiční školy, 

ale i Centra odborné přípravy technické v Kroměříži. V roce 1999 byla zahájena 

spolupráce se SOUZ Na Lindovce, které stabilně zajistilo jak ubytovací místa, tak 

možnost využití celého zázemí učiliště (učebny, tělocvična, stravování apod.). V roce 

2001 bylo k dispozici-už 48 stabilních ubytovacích míst. 

V dubnu roky 2004 se vzdělávací středisko přestěhovalo do nových prostorů. 

K dispozici je 20 pokojů s max. kapacitou 40 lůžek, 7 kabinetů, 6 učeben, zasedací 

místnost, sborovnu, technickou místnost, sklad a archív. 

Činnost zajišťuje 7 pracovníků. 

17. Základní profesní příprava příslušníků Vězeňské služby ČR 

Následující kapitoly jsou prezentovány na oficiálních stránkách Institutu vzdělávání 

Vězeňské stráže. Uvádím je vzhledem k tomu, že se týkají našeho tématu. 

První základní úroveň vzdělávání tvoří nástupní kurzy, jinak řečeno základní 

odborná příprava (ZOP). Noví příslušníci i ostatní zaměstnanci jsou v rámci ZOP 

seznamováni se základy práva, společenských věd a základními předpisy ve Vězeňské 

službě ČR. 

17.1. Nástupní kurz A46 

V období před nástupním kurzem se nově přijatý příslušník seznámí s novým 

prostředím a s vybranými předpisy. Už v této počáteční fázi je řízen zaměstnancem 

zodpovědným za vzdělávání. Funkce tohoto zaměstnance je lektor instruktor. 

Pro toto období je Institutem vzdělávání VS ČR zpracován jednotný plán, obsahující 

právní normy, s nimiž se musí nový příslušník seznámit. Obsahuje i seznam činností, které 

musí absolvovat. 

46 Kapitola stažena v plném znění:http://wvw.ivvs.cz/index=head_page_vzdelavani_vezenska_straz. 
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Toto období netrvá déle než měsíc a pak je zařazen do odborné přípravy - nástupního 

kurzu A.47 

Nástupní kurz lze rozdělit na dvě části: 

• Teoretická příprava - probíhá v Institutu vzdělávání vězeňské služby ČR 

• Praktická příprava - probíhá v organizačních článcích 

17.1.1. Teoretická příprava 

Teoretická příprava je realizována ve třech soustředěních ve Stráži Pod Ralskem. 

Každé soustředění trvá čtyři týdny. Ve výukové skupině je 24 posluchačů. V posledním 

týdnu třetího soustředění probíhají závěrečné zkoušky. 

Vyučují se předměty právo, psychologie, pedagogika, modelové situace, profesní 

etika, služební příprava, výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby, speciální příprava a 

sebeobrana. 

Problematice mentálně postižených se nepřímo věnuje předmět psychologie, kdy je 

posluchač seznámen s problematikou obviněných i odsouzených u nichž se projevují různě 

závažné projevy krize z uvěznění. Předmět pedagogika se věnuje mimo jiných i 

odlišenostem etnických skupin a respektování individuálních zvláštností jedince. 

Významnou roli při získávání zkušeností v humanitních a služebních předmětech hrají 

modelové situace. Je založena na osobním prožitku i s působením negativní facilitace. 

Probíhá v druhém a třetím nástupním kurzu, trvá celých 8 hodin a musí se ho účastnit celá 

výuková skupina. 

Z hlediska organizace lze nástupní kurz rozdělit na: 

• První soustředění - navazuje na získané informace z období přípravy. 

Probíhá formou přednášek a praktických nácviků. 

• Druhé soustředění - na začátku se posuzuje splnění cílů první části 

praktické přípravy. Další výuka probíhá prohlubováním již získaných znalostí a 

praktických dovedností formou cvičení a seminářů. Teoretická výuka pokračuje 

doplněním dalších poznatků 

• Třetí soustředění - zde se procvičují a upevňují již získané teoretické a 

praktické z n a l o s t i . Výuka je ukončena závěrečnou klasifikací ve všech oborech. 

47 Viz. Příloha 3 
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Závěrem tohoto soustředění je i komisionální zkouška, která je ukončením celého 

nástupního školení 

17.1.2. Praktická příprava 

Během praktické přípravy se procvičují poznatky získané v průběhu teoretické 

přípravy. 

17.2. Osnovy nástupního kurzu typu "B" Vězeňské služby ČR určené občanským 

pracovníkům VS ČR48 

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců má dvě části: 

• Praktickou - v kmenových organizačních článcích 

• Nástupní kurz s označením B1 a B2 - realizovaný ve vzdělávacím Institutu 

vzdělávání Vězeňské služby v Kroměříži 

V nástupním kurzu jsou studenti rozděleni do dvou skupin: 

• Zaměstnanci odd. logistiky, zdravotnictví a administrativní pracovníci (Od ledna 

2006 je nově nastupující personál připravován v nástupním kurzu B3, který je 

modifikací stávajícího kurzu B2, který je rozšířen o zdravotnickou problematiku 

ve vězení.) 

• Zaměstnanci oddělení výkonu trestu a výkonu vazby- vychovatelé, pedagogové, 

psychologové, sociální pracovníci. Tento nástupní kurz má označení B2 a trvá 6 

týdnů. Tento kurz je dělen na dva samostatné díly o délce 3 týdnů. Obsah výuky 

je v obdobný jako u nástupních kurzů příslušníků. 

18. Vzdělávání VS v ostatních státech EU49 

Profesní příprava VS v mnoha státech je díky podobným podmínkám věznění a do 

jisté míry podobným legislativním úpravám věznění založena na podobných základech. 

Rozdíly, které existuji, jsou způsobeny rozdílnou kulturní i hospodářskou situací daného 

48 Viz. Příloha 4 
49 Paukertová, J. Analýza koncepce vzdělávání zaměstnanců vězeňské služby České republiky. Praha: Univerzita 
Karlova, 2006. 
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státu. Společný základ profesní přípravy vychází z respektování pravidel profesní etiky, 

dodržování a respektování základních lidských práv a svobod. 

V současné době jsou si mnohé evropské vzdělávací systémy vězeňského personálu 

hodně podobné. Všechny zahrnují vstupní vzdělávání, vzdělávání průběžné, vzdělávání 

středního i vyššího managementu. Výukové celky obsahují pedagogiku, psychologii, 

sociální práci, etiku, sebeobranu, střeleckou přípravu a služební předměty vězeňství. 

18.1. Slovensko 

Slovenské vězeňství se vyvíjelo dlouhou dobu v rámci společného státu s českým 

vězeňstvím a i dnes si jsou oba systémy velice podobné. Český vzdělávací systém se stal 

vzorem pro systém Slovenska a dodnes spolu oba státy úzce spolupracují. Rozdílnost 

spočívá ve větší militantnosti, než je tomu u českého systému. 

Jak vyplývá s interních materiálů VS Slovenské republiky cílem koncepce vzdělávání 

příslušníků a zaměstnanců slovenské vězeňské služby je zabezpečit vzdělanostní a 

odbornou přípravu příslušníka sboru. Pod pojmem odborná příprava se rozumí kvalifikace, 

vzdělání a výcvik profesionálních postojů, návyků a zručností nově přijatých příslušníků. 

Důraz je kladen na bdělost a ostražitost při výkonu služby v sociálním prostředí ústavů pro 

výkon vazby, ústavů pro výkon trestu odnětí svobody a v nemocnici pro obviněné a 

odsouzené v Trenčíně. 

Pro dosažení těchto cílů se v přípravě vězeňského personálu uplatňují vzdělávací 

programy zaměřené především na rozvoj schopností tvořivě a kriticky řešit problémy, 

rozvoj personálních a interpersonálních schopností. 

Vzdělávání na Slovensku je rozděleno do následujících čtyř skupin: 

A. Odborné vzdělávání příslušníků sboru 

1. adaptační fáze procesu přípravy příslušníka sboru 

2. základní výcvik 

3. odborné vzdělávání příslušníků sboru k získání kvalifikačního požadavku 

odborného vzdělání: 

1. základní odborné vzdělání 

2. specializované odborné vzdělání 
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B. Specializační vzdělávání příslušníků sboru 

1. sociálně-psychologický výcvikový kurz 

2. odborný kurz příslušníku sboru na úseku justiční stráže 

3. odborný kurz psovodů pro výcvik všestranných služebních psů 

4. odborný kurz příslušníků sboru na úseku preventivně-bezpečnostní služby 

C. Celoživotní vzdělávání příslušníku sboru 

1. cyklistický výcvik příslušníků sboru 

2. odborný seminář vrcholového managementu Generálního ředitelství sboru V a 

VV 

3. odborný seminář personálních rezerv 

4. odborná příprava zdravotnických pracovníků 

5. odborná příprava lektorů institutu vzdělávání 

6. odborný seminář pro příslušníky sboru na úseku zaměstnávání, výroby a odbytu 

7. odborná příprava příslušníků sboru v oblasti informační technologie 

8. jazyková příprava 

9. ostatní odborné semináře a školení příslušníků sboru z jednotlivých úseků služební 

činností 

10. vysokoškolské studium 

a) akademie Policejního sboru 

b) postgraduální studium 

c) jiné vysoké školy 

d) doktorandské studium 

c) habilitace docentů 

D. Vzdělávání zaměstnanců sboru 

1. adaptační fáze. 

2. odborná příprava v oblasti informačních technologií 

3. jazyková příprava 

4. ostatní odborné semináře a školení 

5. krátkodobá školení 
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19. Vyhodnocení dotazníku 

Cílem je zjistit dostupnost potřebných informací o mentálně postižených lidech a 

jejich využití v praxi. 

Pro zjištění povědomí o mentálně postižených lidech u zaměstnanců Vězeňské služby 

České republiky a Policie České republiky jsem použila explorativní metodu - dotazník50. 

Tuto metodu jsem zvolila pro její dostupnost a možnost oslovit větší množství respondentů. 

Dotazník je doplněním informací vyplývajících z obsahové analýzy dokumentů, analýzy 

dokumentů pro vzdělávání a informačních zdrojů. 

S problematikou mentálně postižených se setkáváme v mnohých publikacích. Jejich 

cílem je ve většině případů popsat vzájemný vztah s okolní společností, možnosti uplatnění, 

atd.. Tento text se zaměřuje na příslušníky Vězeňské služby České republiky a Policie ČR, 

na jejich odbornou připravenost ve vztahu k mentálně postiženým lidem a hledá odpovědi 

na otázky, položené v úvodu práce. 

}9.1. Soubor 

Dotazník vyplnilo celkem 67 respondentů: 42 příslušníků VS ČR a 25 Policie ČR 

(dále už nerozlišeno). Výzkumu se účastnilo 8 žen a 59 mužů. Dotazníky vyplňovali 

samostatně po předchozí domluvě. Časová dotace na jeden dotazník činila v průměru 8 

minut. Respondenti pracují na území Ústeckého kraje: 49 v Teplicích, 6 v Litvínově a 12 

v Litoměřicích. Všichni prošli vstupním školením a mají trvalý zaměstnanecký poměr. Šest 

jsou občanští zaměstnanci, ostatní ve služebním poměru. 

19.2. Prezentace a analýza dotazníku 

Otázka č. 3 

Základní vzdělání vyplněno u 3 respondentů, středoškolské u 25, středoškolské 

s maturitou u 37 a vysokoškolské u 2. 

Otázka č. 4 

Praxi v oboro uvedlo méně než rok 13 respondentů, 1-3-roky 29, 4-6-let 14 a více jak 

6 let 11. 

Otázka č. 5 

50 Viz. Příloha 5 
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8 respondentů se nedostává do přímého kontaktu s obviněnými/ odsouzenými. Zbytek 

59 je v přímém kontaktu. 

Otázka č.6 

Na tuto otázku 56 respondentů odpovědělo kladně. 

Otázka č. 7 

12 respondentů se ve své současné praxi setkalo s mentálně postiženým člověkem. 

Otázka č. 8 

Na tuto otázku správně odpovědělo 45 respondentů. 

Otázka č. 9 

Správnou odpověď znalo 61 respondentů. U 4 byla odpověď nepřesná a 2 nechali 

otázku nevyplněnou. 

19.3. Shrnutí výsledků 

Po analýze dostupných dokumentů určených ke vzdělávání příslušníků VS ČR a 

Policie ČR byl předpoklad, že profesní příprava ve směru k mentálně postiženým lidem 

v průběhu trestního řízení je nedostatečná. Dotazník tento fakt nevyvrátil. 

U otázky č. 6 84% respondentů potvrdilo, že znají pojem mentálně postižený člověk 

ze svých studií. Z toho 36% uvedlo, že tuto informaci mají z jiného vzdělávacího střediska 

než je Stráž pod Ralskem nebo Kroměříž. 

V praxi se s mentálně postiženým člověkem setkalo 18% respondentů. Toto číslo bude 

značně zkreslené, protože je zde předpoklad nerozpoznání poruchy ze strany respondentů. 

U otázek 8 - 9 byl předpoklad 98% úspěšnosti, který se nepotvrdil. 

Tento dotazník slouží k doplnění obsahové analýzy dokumentů pro vzdělávání 

příslušníků a občanských pracovníků VS ČR a Policie ČR, ze kterého vyplývá nedostatečná 

informovanost o problematice mentálně postižených. 

20. Shrnutí 

Tato kapitola shrnuje úroveň vzdělání aktérů trestního řízení: kriminalistů, soudců, 

soudních znalců a zaměstnanců VS. Skoro vše už v mé práci bylo napsáno. 

Kriminalisté stejně jako všichni ostatní policisté absolvují na počátku své profesní 

kariéry Základní odbornou přípravu, kde je určitou mírou zastoupena i psychologie. Dále 
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pak mají všichni možnost celoživotního vzdělávání. Navíc ještě absolvují určité 

nadstavbové kurzy, které se zaměřují především na kriminální vyšetřování.Součástí 

vyšetřování je i výslech, ale psychologii výslechu mnoho prostoru věnováno není. Pro 

práci s mentálně postiženými by měli být využíváni kriminalisté školení pro práci 

s mladistvími, u kterých je zajištěn přinejmenším citlivější přístup. 

Pro vyšetřování osob s mentálním postižením nejsou kriminalisté specificky 

vzděláváni, ale mohou o radu požádat soudního znalce nebo konzultanta, kterým může 

být i speciální pedagog. Tuto možnost ale kriminalisté nevyužívají. 

Co se týče soudních znalců, předpokládám, že jsou pro práci s mentálně postiženým 

člověkem, nejlépe vzděláváni a připraveni. Důvodem je jejich profesní náplň a dosažené 

vzdělání. 

To samé ale nemůžu tvrdit o soudcích. Soudce v těchto případech přihlíží ke zprávě 

soudního znalce a na jeho doporučení se při soudním jednání může vyhnout určitým 

situacím. Určitě by ale nebylo na škodu, kdyby i soudci absolvovali speciální kurz 

zaměřený na psyçhologii a psychopedii. Do značné míry by byl zabezpečen lepší přístup 

a větší pochopení zvláštností chování mentálně postižených ze strany soudců. Během 

procesu by tak i sami soudci byly schopni rozpoznat krizové situace jednání a vyhnout se 

jim. 

Stejně tak jako kriminalisté, i příslušníci Vězeňské služby ČR při zahájení profesní 

přípravy absolvují základní odbornou přípravu a také mají možnost celoživotního 

vzdělávání. Součástí odborné přípravy je i základní kurz psychologie a speciální 

pedagogiky. Měla jsem k dispozici zápisky příslušníků Vězeňské služby ČR, které 

pořídili na vstupním školení ve Stráži pod Ralskem. Původně jsem chtěla ve své práci 

zápisky publikovat, ale jedná se o interní dokumenty Vězeňské služby ČR, a tak jsem je 

použila jen jako informační zdroj. Zápisky obsahovaly i zmínky o mentálně postiženém 

člověku. Šlo jen o drobnou zmínku o této skupině lidí. 

- 8 8 -



Pokud se příslušník Vězeňské služby ČR dostane do kontaktu s mentálně 

postiženým člověkem, může se obrátit na speciálního pedagoga, nebo psychologa, který 

v dané věznici působí. 

Obecně lze říci, že pracovníky Vězeňské služby ČR můžeme rozdělit na dvě 

skupiny: na odborníky a ostatní. Mezi odborníky na práci s mentálně postiženým 

člověkem patří psycholog, speciální pedagog, ale i sociální pracovník, nebo vychovatel, 

který je na danou práci připraven. Je nutné upozornit na odlišnost v užití názvu speciální 

pedagog v souvislosti s označením pedagoga pracujícího v podmínkách vězení. Jde pouze 

o název funkčního zařazení podle katalogu funkcí ve Vězeňské službě ČR. Tuto funkci 

vykonává pracovník s vysokoškolským vzděláním, ale jejich specializace se různí. 

Kromě úvodního povinného školení, má každý zaměstnanec Vězeňské služby ČR 

možnost navštěvovat volitelné kurzy a semináře, které také probíhají ve vzdělávacích 

střediscích. 

21. Závěr 

U úvodu jsem zmínila otázky, na které jsem chtěla najít ve své práci odpověď. 

V této kapitole se na ně pokusím ve stručnosti odpovědět, Protože skoro vše už bylo 

řečeno. 

„Jak je s mentálně postiženým člověkem zacházeno?" a „Existují nějaké 

specifické přístupy k pachatelům trestné činnosti s mentálním postižením?" 

Odpověď je, že neexistuje žádný přesný návod pro zacházení s mentálně 

postiženými. S pachateli trestných činů s mentálním postižením je zacházeno stejně, jako 

s ostatními. V průběhu trestního řízení může být přizván konzultant51, ale nemůžeme zde 

mluvit o specifickém přístupu. Neznamená to však, že odpověď na tuto otázku je 

jednoznačné NE. Velkou roli v průběhu trestního může sehrát soudní znalec, který se 

51 Psycholog, speciální pedagog. 
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může vyslovit ke způsobilosti na účasti v trestním řízení, nebo se vyjadřuje 

k rozpoznávacím a ovládacím schopnostem. 

V momentě^ kdy se odsouzený dostane do výkonu trestu odnětí svobody, můžeme 

se setkat s určitým specifickým přístupem příslušníků Vězeňské služby ČR. Jednak 

pokud mluvíme o možnosti umístění odsouzeného do specializovaného oddělení pro 

odsouzené s mentálním postižením. O specifický přístup k mentálně postiženým 
o v • • S 9 

odsouzeným můžeme povazovat i zařazovaní odsouzených do skupiny MON . Toto 

zařazení předchází a eventuálně odhaluje zneužívání ze strany spoluvězňů. 

„Jak je odborně připraven personál na práci s mentálně postiženým 

člověkem?" 

Ke vztahu k obviněným s mentálním postižením nejsou kriminalisté nijak 

specificky připravováni. Pro práci s těmito pachateli by měli být tedy alespoň využíváni 

kriminalisté, kteří pracují s mladistvými a jsou speciálně proškoleni. 

Ani soudci nejsou na práci s mentálně postiženými nijak specificky připravováni. 

Odbornost v tomto oboru reprezentují soudní znalci a konzultanti. 

Co se týče věznic a jejich personálu je situace jiná. Každý oddíl odsouzených má 

svého speciálního pedagoga. K dispozici je i psycholog. Co se týče vzdělávání a 

připravenosti ostatního personálu Vězeňské služby ČR existuje možnost rozšiřování 

znalostí. K dispozici jsou i odborné semináře a kurzy, zaměřené na danou problematiku, 

které pořádá Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR, 

Doporučení pro další praxi 

V textu jsme se zabývali připraveností a úrovni vzdělávání lidí, kteří přicházení do 

styku s mentálně postiženým pachatelem trestného činu. Jsem přesvědčena o tom, že 

připravenost kriminalistů a soudců není dostatečná. U soudních znalců předpokládám, že 

úroveň jejich vzdělání a připravenosti k práci s mentálně postiženými pachateli trestného 

52 MON-možný objekt napadení 
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činu je dostatečná. Tento můj předpoklad utvrzuje i fakt, že jsou přizváváni právě k těmto 

případům jako odborníci na danou problematiku. 

Co se týče personálu Vězeňské služby ČR je situace mnohem lepší. Zásluhu na tom 

má i neustálá možnost spolupráce se speciálním pedagogem, který působí v každé 

věznici. Možnost dalšího vzdělávání v projektu Celoživotního vzdělávání a široká 

nabídka odborných kurzů má také velký vliv na úroveň připravenosti personálu. Ale i zde 

je ještě dostatek prostoru pro zlepšení. Např. ve vstupním školení je informace o 

mentálním postižením zmíněna jen okrajově. 

Souhrnně lze určit několik možností, které mohou vést ke zlepšení: 

• Kriminalisté by měli využívat odborného konzultanta. 

• Pro každý okrsek by měl být speciálně vyškolen kriminalista na 

problematiku mentálně postižených, který by se účastnil všech výslechů mentálně 

postižených. 

• Mohla by se vytvořit určitá skupina soudců, která by se, mino jiných, 

specializovala na tyto případy mentálně postižených. 

• Soud by měl využívat pomoc odborných konzultantů. 

• Vězeňské služby ČR by měla vytvořit více SpO pro mentálně postižené 

odsouzené. 

• Zjišťování mentální úrovně a údaje o ní by měly být nezbytnou součástí 

dokumentace odsouzeného. 

Největší důraz bych ale kladla na: 

1. Zakotvení širšího spektra informací o mentálním postižení do základních/ 

vstupních školení kriminalistů i příslušníků Vězeňské služby ČR . 

2. Vytvoření vzdělávacího programu speciálně zaměřeného na kriminalisty, 

příslušníky Vězeňské služby ČR, ale i na soudce, které by se pod vedením např. 

speciálního pedagoga, zabývalo problematikou mentálního postižení a 

specifickými přístupy k němu. 
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Příloha 1 - Rozdělení mentální retardace podle výše IQ 

Mentální retardace I Q Výskyt v % 

Lehká 50-69 85 

Středně těžká 35-49 10 

Těžká 20-34 3-4 

Hluboká pod 20 1-2 
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Příloha 2 - Další dělení mentální retardace 

Rozdělení podle Bašteckého (in Hoschl, 2002) 

Dlouhodobé duševní 
poruchy 

Schizofrenie, trvalé duševní poruchy s bludy, 
akutní a přechodné psychotické poruchy, 
schizoafektivní poruchy, manické fáze, bipolární 
afektivní porucha, atd. 

Krátkodobé duševní 
poruchy 

Patická opojenost, patičky afekt, mrákotné stavy, 
duševní stavy po úrazech hlavy, alkoholové a 
intoxikační psychózy, atd. 

Chronické duševní stavy Středně těžká mentální retardace, těžká mentální 
retardace, hluboká mentální retardace 
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Příloha 3 - Osnovy ; Nástupní kurz A 

Úvod 

Cílem projektu nové organizace Základní profesní přípravy pro příslušníky Vězeňské 

služby ČR, jehož součástí je i nové pojetí nástupního kurzu, je zlepšit jejich připravenost 

pro výkon služby a to zejména v oblasti úzkého propojení teorie a praxe 

Tento záměr schválený pedagogickou radou Institutu vzdělávání VS ČR 

předpokládá, že každý nově přijatý příslušník Vězeňské služby ČR bude dnem nástupu do 

služebního poměru v organizačním článku zařazen do Základní profesní přípravy. 

Příprava započne podle zpracovaného plánu již v organizačním článku, a v tomto 

období se příslušníkovi dostane základních informací o Vězeňské službě ČR. 

Další obdobím bude kombinovaný nástupní kurz, který proběhne střídavě v Institutu 

vzdělávání a v organizačním článku a bude ukončen závěrečnou zkouškou, která 

komplexně zhodnotí připravenost příslušníka Vězeňské služby ČR pro výkon služby. 

V případě velmi dobrých výsledků v druhém období by mohlo dojít k ukončení zkušební 

doby a tedy i základní profesní přípravy. 

V posledním období, které opět proběhne v organizačním článku, příslušník dokončí 

období přípravy a adaptace a ukončením zkušební doby i základní profesní přípravu. 

Nezbytným předpokladem úspěšné realizace nové organizace přípravy nově přijatých 

příslušníků, a to zejména v organizačních článcích, je zřízení funkčního místa pracovníka 

odpovědného za vzdělávání personálu organizačního článku, a to nejen u nově přijímaných 

zaměstnanců, ale celoživotního vzdělávání jako takového. 

Předpokladem kvalitního výkonu práce tohoto pracovníka jsou odpovídající odborné 

znalosti a vybavenost potřebnými kompetencemi, tedy odpovídající zařazení v organizaci. 

Dle našeho názoru není možné , aby tuto velice náročnou a nezastupitelnou činnost 

vykonával pracovník pouze na část svého úvazku. 

Předpokládáme, že tento pracovník bude v úzkém pracovním kontaktu jednak 

s příslušnými odděleními organizačního článku, k čemuž musí být vybaven odpovídajícími 

kompetencemi s možností aktivního ovlivňování vzdělávacího procesu, tak i s příslušnými 

odbornými pracovišti Institutu vzdělávání. 
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O průběhu přípravy příslušníka pro výkon služby bude veden Záznam o průběhu 

základní profesní přípravy, který bude sloužit i jako podklad pro zpracování služebního 

hodnocení v souvislosti s ukončením zkušební doby. Smyslem Záznamu .. je najít i účinný 

způsob komunikace mezi školitelem a vyučujícími. 

Navrhovaný projekt vychází ze zkušeností získaných v obdobných zařízeních pro 

přípravu vězeňského personálu západoevropských zemí, poznatků získaných v průběhu 

stáží pracovníků Institutu vzdělávání v organizačních článcích Vězeňské služby ČR a 

vyhodnocení efektivity stávajícího systému přípravy nově přijatých příslušníků Vězeňské 

služby ČR. V neposlední řadě se autoři domnívají, že stávající systém přípravy nových 

zaměstnanců již neodpovídá současným evropským trendům vzdělávání obdobných 

profesních skupin ani potřebám Vězeňské služby ČR. 

I. Období: 

Vhled do problematiky vězeňství 

V tomto období se nově přijatý příslušník seznámí s novým prostředím, ve 

kterém se rozhodl pracovat a získá základní informace o Vězeňské službě ČR. Dále se 

seznámí s organizační strukturou a chodem příslušného organizačního článku. V další části 

tohoto období se seznámí s vybranými předpisy, které mu umožní dostat se na stejnou 

úroveň teoretických vědomostí potřebných pro pokračování v další přípravě nově přijatého 

příslušníka. 

Už v této počáteční fázi bude cíleně řízen již zmíněným pracovníkem zodpovědným 

za vzdělávání zaměstnanců, a vybaven potřebnými předpisy v souladu s platnou právní 

úpravou (NGŘ č.26/2001). 

Pro toto období bude zpracován jednotný plán, který bude obsahovat jak právní 

normy, s nimiž se musí nově přijatý příslušník seznámit, dále činnosti, které musí 

absolvovat, a způsob vyhodnocení této části přípravy. 

Toto období by qemělo být delší než jeden měsíc. 
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II. Období: 

Období nástupního kurzu, který se skládá z teoretické přípravy, praktické přípravy a 

závěrečných zkoušek 

IV VS 
organi 

začni IV VS 
organi 

začni IV VS 

CR články CR články ČR \ 

1. 

soustředění 
prakti 

cká výuka 

2. 

soustředění 
prakti 

cká výuka 

3. 

soustředění 

nejmé nejmé 

4 
ně 

4 
ně 

4 i 

týdny 8 

týdnů 

týdny 8 

týdnů 

týdny 

104 

vyuč. I 

136 140 hodiny 

vyuč. hodin vyuč. hodin 
36 ; 

hod. 

zkoušky 

Teoretická příprava 

Teoretická příprava ve škole bude realizována ve třech soustředěních 

v Institutu vzdělávání VS ČR ve Stráži pod Ralskem. Každý ze tří vyučovacích bloků bude 

trvat čtyři týdny, na konci třetího soustředění proběhnou závěrečné zkoušky. Příslušníci 
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budou na každé soustředění ( škola i praxe) vybaveni a vystrojeni v souladu s platnými 

normami. 

Uěební plán 

<1 

soustředění 

I. Odborné předměty 232 hodin 

1. Služební příprava 62 hodin 

Výkon strážní, eskortní a dozorčí služby 

Služební poměr 

2. Výkon trestu odnětí svobody 48 hodin 

Návštěva Památníku vězeňství 

3. Výkon vazby 20 hodin 

4. Speciální příprava 40 hodin 

Střelecká příprava - teorie 

Střelecká příprava - trenažér 

Ostré školní střelby 

Pyrotechnická příprava 

Zdravotnická příprava 

5. Základy sebeobrany 62 hodin 

Sebeobrana 

Fyzická příprava 16 hodin 

1/2/3 

32/16/14 

56 hodin 

6 hodin 

18/20/10 

8 hodin 

8/6/6 

- 16/14/10 

14 hodin 

8 hodin 

12 hodin 

2 hodiny 

4 hodiny 

- 22/22/18 

46 hodin 

II. Společenskovědní předměty 154 hodin 

1. Základy práva 46 hodin 

2. Základy psychologie 34 hodin 

3. Základy pedagogiky 30 hodin 

4. Profesní etika 22 hodin - 0/12/10 

16/16/14 

14/14/6 

10/12/8 

Modelové situace 16 hodin 0/8/8 
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Celkem 380 hodin 

První soustředění: 

Výuka naváže na již získané základní informace z prvního období přípravy 

v organizačních článcích, kde nově přijatí příslušníci získali přibližně stejný základ. Tím se 

získá větší prostor pro rychlejší a kvalitnější osvojení si potřebných znalostí a dovedností. 

Výuka v této fázi bude probíhat především formou přednášek, výkladů a praktických 

nácviků. Činnost bude směrována tak, aby po jejím ukončení mohlo dojít k praktickému 

procvičování získaných znalostí a dovedností v organizačních článcích. 

Druhé soustředění: 

Na začátku druhého školního soustředění nejprve proběhne vyhodnocení plnění 

plánu praktické přípravy. Půjde o posouzení splnění cílů první části praktické přípravy a 

získání informací o jejím průběhu v konfrontaci s vedenou dokumentací o jejím průběhu. 

Na základě provedeného vyhodnocení budou případně doplněny úkoly do druhé části 

praktické přípravy. 

Další výuka bude probíhat prohlubováním již získaných znalostí a praktických 

dovedností formou opakování, cvičení a seminářů. Dále bude pokračovat druhá část 

teoretické výuky doplněním dalších poznatků stejným způsobem jako v části prvé. 

Třetí soustředění: 

Rovněž na počátku třetího školního soustředění proběhne vyhodnocení plnění 

plánu praktické přípravy stejně jako v soustředění druhém. 

Závěrečná fáze výuky bude doplněním a shrnutím potřebných poznatků získaných studiem 

i praktickou přípravou. 

Tato fáze je chápána jako prostor pro procvičování a upevňování již získaných 

teoretických i praktických poznatků. Výuka bude ukončena závěrečnou klasifikací 

v jednotlivých předmětech. Závěrem tohoto soustředění jakož i ukončení celého nástupního 
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kurzu bude komplexní prověření teoretických znalostí a praktických služebních dovedností 

formou komisionální závěrečné zkoušky. 

Praktická příprava 

Během praktické přípravy bude příslušník procvičovat poznatky získané 

v průběhu teoretické přípravy ( škola ). Tato příprava proběhne dle zpracovaného plánu, 

který bude respektovat v prvé řadě probrané učivo a dále bude koncipován dle specifik 

organizačního článku ( věznice, vazební věznice, soud, státní zastupitelství ). 

Plány pro jednotlivá soustředění praktické přípravy zpracuje organizační článek ve 

spolupráci s Institutem vzdělávání. Při zpracování bude vycházeno z profilace 

organizačního článku, případně i funkce příslušníka. Plán praktické přípravy pro jednotlivá 

soustředění musí být hotov již před zahájením praktické přípravy a v případě potřeby bude 

doplňován podle aktuálních potřeb. 

Plán bude obsahovat jak činnosti, tak i pracoviště (stanoviště), kde bude praktická 

příprava probíhat, minimální délku jednotlivé části přípravy, její posloupnost a způsob 

jejího hodnocení. Hodnocení bude probíhat po absolvování jednotlivých částí praktické 

přípravy a to na základě zpracovaných kritérií. Kritéria budou zpracována ve spolupráci 

s organizačními články. 

K zaznamenávání průběhu a výsledků praktické přípravy bude sloužit Záznam o 

průběhu základní profesní přípravy, kterým bude vybaven příslušník již při nástupu do 

služebního poměru a který bude po skončení zkušební doby založen do jeho osobního spisu. 

Tento Záznam bude využíván již od prvního dne jeho nástupu. 

Záznam o průběhu základní profesní přípravy bude v průběhu NK sloužit k přenášení 

informací o průběhu a výsledcích teoretické i praktické přípravy každého příslušníka. Na 

závěr praktické přípravy školitel vyhodnotí její průběh a dosažený výsledek oklasifikuje. 

Záznamy povede odpovědný pracovník, v době teoretické přípravy odborný učitel. 
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III. Období: 

do konce zkušební doby 

Smyslem posledního období Základní profesní přípravy je odpovídající 

zapojení příslušníka do služebních činností i sledování jeho adaptace. Jeho délka se bude 

odvíjet od výsledků přípravy v předchozích obdobích. Předpokládáme, že může dojít i 

k situaci, že na základě zhodnocení předchozích výsledků příslušníka navrhne Institut 

vzdělávání ukončení zkušební doby dnem následujícím po úspěšném skončení nástupního 

kurzu. V případě nedostatečných výsledků by došlo k naplnění zkušební doby až do její 

maximální délky dle platné právní úpravy. 

V případě, že nedojde k ukončení zkušební doby dnem ukončení NK, bude 

příslušník nadále pracovat dle plánu zpracovaného pro toto období, který bude vycházet 

z nedostatků, které měly vliv na špatné výsledky v předchozích obdobích. V tomto případě 

i toto období by podléhalo hodnocení s příslušnými návrhy, tedy i s případným návrhem na 

zrušení služebního poměru ve zkušební době. Toto období by probíhalo plně v režii 

organizačního článku, což však nevylučuje pomoc Institutu vzdělávání v případech potřeby. 

Závěr 

Nová koncepce základní profesní přípravy pro příslušníky Vězeňské služby ČR 

je myšlenkově začleněna do Programu celoživotního vzdělávání pracovníků Vězeňské 

služby CR který bude navazovat na kariérní řád pracovníků VS ČR. 

Smyslem nové koncepce je zajistit pružnost teoretické přípravy nově nastupujících 

příslušníků Vězeňské služby ČR a umožnit její těsné propojení s praxí. Tato koncepce 

předpokládá zapojení odborníků všech organizačních článků. Tito se prostřednictvím 

pracovníků pověřených vzděláváním aktivně zúčastní základní profesní přípravy nových 

zaměstnanců - svých budoucích podřízených i spolupracovníků a umožní jim i přímou účast 

při hodnocení její výslednosti. 

Tento materiál je prvním komplexním zpracováním nově pojaté koncepce základní 

profesní přípravy. Nejde tedy jenom o nově pojatý nástupní kurz pro příslušníky Vězeňské 

služby CR, ale o komplexní přístup k základní profesní přípravě nově přijatých příslušníků 

jako takové. 
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Předpokládáme, že všichni pracovníci vězeňství pomohou tento projekt dokončit tak, 

aby odpovídal požadavkům na tolik žádanou kvalitní profesní vybavenost nových 

zaměstnanců Vězeňské služby. 

Osnovy teoretické výuky jsou v zásadě připraveny, nyní zbývá dokončit část 

praktické přípravy a zejména nastavit mechanizmy propojení obou součástí příprav 

v nástupním kurzu ( II. období), jakož i dokončení obsahů I. a III. období. Proto je nutné 

odpovídající zapojení pracovníků organizačních článků. 

Tato činnost bude probíhá v několika krocích. 

Prvním krokem bylo zpracování návrhu nové koncepce a zaslání organizačním k 

připomínkám. 

Druhým krokem bylo vyhodnocení připomínek, jejich případné zapracování do 

návrhu a svolání prvního instrukčně metodického zaměstnání, jehož obsahem bylo 

seznámení se závěry vyhodnocení a stanovení úkolů pro přípravu plánů jak pro I. a III. 

období Základní profesní přípravy, tak zejména obou částí praktické výuky v II. období 

zaměřené na konkrétní podmínky organizačního článku. 

Třetím krokem bude vlastní příprava a zpracování výše uvedených plánů, která bude 

probíhat i formou individuálních konzultací mezi odbornými učiteli IV a příslušnými 

pracovníky organizačního článku. 

Čtvrtým krokem bude druhé instrukčně metodické zaměstnání, jehož náplní bude 

sjednocení přístupů při vlastní realizaci zpracovaných plánů praktické výuky a jejich 

vzájemné odsouhlasení. 

Zpracovatelé předpokládají, že nejen na počátku, ale zejména v průběhu vlastní 

realizace dojde k několika schůzkám s pracovníky organizačních článků, jejichž obsahem 

bude řešení aktuálních problémů se zaváděním ZPP, spolupráce při tvorbě plánů 

jednotlivých období, jakož i vyhodnocení a výměna poznatků. Pracovníci odpovědní za 

ZPP projdou i zaměstnáním, které jim dodá i určité pedagogické nástroje pro plnění tohoto 

nelehkého úkolu. 
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Příloha 4 - Osnovy: Nástupní kurz B 

Uvedené osnovy jsou určeny pro nástupní kurz občanských pracovníků Vězeňské 

služby ČR, kteří jsou při výkonu práce v přímém kontaktu s obviněnými nebo 

odsouzenými. Cílem výuky v nástupním kurzu je poskytnout studentům základní informace 

o systému vězeňství v České republice a rovněž je vybavit nejnutnějšími znalostmi a 

dovednostmi použitelnými v praxi. 

Studenti jsou rozděleni do dvou skupin: 

• 1. skupina - je tvořena pracovníky z oddělení logistiky, zdravotnictví a 

administrativních pracovníků. Jejich studium trvá 3 týdny a je zakončeno písemným testem. 

• 2. skupina - je tvořena zejména z pracovníků oddělení výkonu trestu a výkonu 

vazby (vychovatelé, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci, případně 

sociologové). Studium této skupiny trvá 6 týdnů a je dále děleno na dva samostatné oddíly, 

každý v délce 3 týdnů. První je shodný s 1. skupinou a je také zakončen písemným testem. 

Druhá, rozšiřující část je ukončena komisionelní ústní zkouškou z vybraných předmětů. 

Rozvrh hodin výuky pro obě formy 

nástupního kurzu TYP „B" 

Předmět 
l.sk.(3 2. sk. (6 

týdny) týdnů) 

1- Služební příprava 22 32 

a. Služební příprava VS + JS 6 6 

b. VTOS 6 12 

c. Výkon vazby 4 8 

d. Personalistika 6 6 

2- Psychologie 14 20 

psychologická 
a- 8 12 

propedeutika 

b. penitetenciární a forenzní 6 8 

- 105 -



psychologie 

3. Pedagogika 4 18 

a. Speciální pedagogika 4 10 

b. Volnočasové aktivity 0 8 

4. Historie vězeňství 6 6 

5. Sociologie 10 10 

6. Právo 6 14 

a. Základy práva 6 10 

b. Exekuce soud 0 4 

7. Etika 10 18 

a. Duchovenská činnost 6 6 

b. Profesní etika 4 12 

8. Základy sociálních aktivit 10 30 

a. Sociální aktivity 10 20 

b. Komunikace 0 10 

9. Základy osobní obranv 10 10 

a. Taktika prevence a obrany 6 6 

b. Zdravověda 4 4 

10. Exkurze věznice Mírov 8 8 

11. Exkurze Azvlovv dům 0 4 

12. Písemný test 4 4 

13. Závěrečné ústní zkoušky 0 6 

CELKEM 104 180 
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Příloha 5 - Dotazník 
Dotazník 

Dobrý den, 

Na tomto místě Vám chci poděkovat za ochotu a čas při vyplňování následujícího dotazníku. 

Dotazník, který jste obdržel(a) je anonymní. Údaje v něm zveřejněné nebudou poskytnuty 

nikomu nepovolanému, nebude jich zneužito a budou použity čistě k výzkumným účelům. 

Prázdný dotazník bude použit jako příloha k diplomové práci na téma Mentálně postižený člověk 

jako pachatel trestné činnosti. 

S poděkováním Natalie Bleierová 

U otázek s nabídnutou možností výběru zaškrtněte, prosím, odpovídající možnost. U ostatních vyplňte, prosím, odpověď do 

vyznačeného místa. 

1. Věk? 

2. Pohlaví? muž žena 

3. Nejvyšší dokončené vzdělání? 

základní středoškolské středoškolské s maturitou vysokoškolské 

4. Délka praxe v oboru? 

méně než 1 rok 1 - 3 roky 4-6 let více jak 6 let 

5. Dostáváte se do přímého kontaktu s obviněnými/ odsouzenými? 

ano ne 

6. Setkal(a) jste se při studiu s pojmem mentálně postižený člověk? Pokud ano, uveďte 

konkrétně (např. vyuč. předmět, název školy) 

ano ne 

7. Setkal(a) jste se s mentálně postiženým člověkem ve své současné praxi? 

ano ne 

8. Co znamená zkratka MON? 

9. Co znamená zkratka SpO? 

Děkuji za vyplnění. 
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Příloha 6 - Složení odsouzených dle typu věznice v letech 1994-2005 

Typ věznice 

S dohledem S dozorem S ostrahou 
Se zvýšenou 

ostrahou 
Mladiství 

Celkem 
Stav k 31.12. stav % stav % stav % stav % stav % 

Odsouzení 1994 130 1,31% 
2 

670 26,90% 
6 

596 66,46% 386 3,89% 143 1,44% 9 925 

Odsouzení 1995 151 1,31% 
3 

416 29,68% 
7 

295 63,39% 459 3,99% 187 1,62% 11 508 

Odsouzení 1996 245 1,89% 
4 

253 32,78% 
7 

814 60,23% 497 3,83% 164 1,26% 12 973 

Odsouzení 1997 255 1,84% 
4 

725 34,18% 
8 

115 58,70% 557 4,03% 172 1,24% 13 824 

Odsouzení 1998 274 1,83% 
4 

792 32,07% 
9 

013 60,32% 700 4,68% 163 1,09% 14 942 

Odsouzení 1999 311 1,93% 
5 

288 32,79% 
9 

579 59,40% 817 5,07% 131 0,81% 16 126 

Odsouzení 2000 339 2,18% 
5 

411 34,75% 
8 

800 56,52% 911 5,85% 110 0,71% 15 571 

Odsouzení 2001 373 2,53% 
5 

187 35,20% 
8 

078 54,81% JI li LI li #### 6,87% 87 0,59% 14 737 

Odsouzení 2002 355 2,77% 
4 

317 33,65% 
7 

032 54,81% #### 8,14% 81 0,63% 12 829 

Odsouzení 2003 368 2,65% 
4 

973 35,86% 
7 

312 52,73% #### 8,08% 94 0,68% 13 868 

Odsouzení 2004 377 2,50% 
5 

579 37,01% 
7 

841 52,02% 7,79% 102 0,68% 15 074 

Odsouzení 2005 451 2,81% 
5 

913 36,78% 
8 

365 52,03% 7,61% 124 0,77% 16 077 
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Příloha 7 - Graf- úroveň vzdělání odsouzených 
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Příloha 8 - Vývoj stavu odsouzených v letech 1998-2005 

Stav k 
31.12. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Muži 14 423 15 510 14 966 14 190 12 321 13 298 14 437 15 336 
Zeny 519 616 605 547 508 570 637 741 

Celkem 14 942 16 126 15 571 14 737 12 829 13 868 15 074 16 077 
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Příloha 9 - Věkové složení odsouzených 

Věk 
Stav k 31.12.2005 

Věk Muži Ženy Celkem % 
do 16 roků 2 0 2 0,01 
od 16 do 17 roků 14 0 14 0,09 
od 17 do 18 roků 33 1 34 0,21 
od 18 do 21 roků 511 12 523 3,25 
od 21 do 25 roků 2 633 92 2 725 16,95 
od 25 do 30 roků 3 212 134 3 346 20,81 
od 30 do 40 roků 5 171 251 5 422 33,73 
od 40 do 50 roků 2 639 170 2 809 17,47 
od 50 do 60 roků 989 70 1059 6,59 
od 60 do 70 roků 128 10 138 0,86 
nad 70 roků 4 1 5 0,03 

Celkem 15 336 741 16 077 100,00 
Průměrný věk odsouzených k31.12.2005 byl 34,3 let. 

111 



Příloha 10 - Složení odsouzených podle počtu předchozích odsouzení 

Stav k 
31.12. 2004 

Stav k 
31.12. 2005 

Muži Ženy Celkem % Muži Ženy Celkem % 
nebyl odsouzen 1 844 170 2014 13,36 1 877 198 2 075 12,91 
1 x odsouzen bez 
VTOS 1 213 98 1 311 8.70 1 152 96 1 248 7,76 
2 x odsouzen bez 
VTOS 981 40 1 021 6,77 1 060 51 1 111 6,91 
3 x odsouzen bez 
VTOS 1 466 95 1 561 10,36 1 679 123 1 802 11,21 
byl ve VTOS lx 2 563 97 2 660 17,65 2 795 120 2915 18,13 
byl ve VTOS 2x 1 872 47 1 919 12,73 2 021 41 2 062 12,83 
byl ve VTOS 3x 1 386 36 1 422 9,43 1 465 48 1 513 9,41 
byl ve VTOS 4x 901 15 916 6,08 1 022 19 1 041 6,47 
byl ve VTOS 5x 617 18 635 4,21 612 18 630 3,92 
byl ve VTOS více 
než 5x 1 594 21 1 615 10,71 1 653 27 1 680 10,45 

Celkem 14 437 637 15 074 100,00 15 336 741 16 077 100,00 
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Příloha 11 - Složení odsouzených podle dosaženého vzdělání 

Vzdělání 
Stav k 31.12.2005 

Vzdělání Muži Ženy Celkem % 
negramotný 19 9 28 0,18% 
zvláštní škola 741 61 802 4,99% 
nedokončené 
základní 598 50 648 4,03% 
úplné základní 5 917 292 6 209 38,62% 
vyučen bez 
maturity 5 767 158 5 925 36,85% 
učební obor s 
maturitou 358 9 367 2,28% 
střední odb. bez 
maturity 720 45 765 4,76% 
ÚSO s maturitou 773 79 852 5,30% 
úplné střední 
všeobecné 232 13 245 1,52% 
bakalářské 12 2 14 0,09% 
vysoká škola 199 23 222 1,38% 
Celkem 15 336 741 16 077 100,00% 
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