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Úvod

Problematika  práva  na  náboženskou  svobodu  uvnitř  i  vně  nápravných  zařízení  je 

zrcadlem společenského vývoje. Tato práce se proto snaží stručně nastínit historický vývoj 

nejen duchovní péče mimo tradiční pastorační prostory, pro kterou se postupně vžívá pojem 

kategoriální pastorace, ale i genezi vězeňství na našem území spolu s východisky, která tento 

vývoj  formovala.  Pochopení  této  dějinné kontinuity  je  nutným předpokladem po možnost 

načrtnutí  obrysů budoucnosti,  přičemž hlavním východiskem je 19. století,  které vnímáme 

jako klíčové  pro transformaci  vězeňství  do jeho dnešní  podoby. Patřičný důraz je  v práci 

samozřejmě kladen na vývoj po roce 1989, kdy se vězeňství obrátilo ke konkrétní spolupráci 

s občanskou společností, církvemi a náboženskými společnostmi ve snaze zajistit, aby ústavně 

garantovaná  práva  na  náboženskou  svobodu,  odpíraná  během  období  totality,  nezůstala 

pouhou vznosnou proklamací bez opory v realitě.

Pro zpracování práce bylo také důležité zhodnocení judikatury Evropského soudu pro 

lidská  práva,  který  se  problematikou  týkající  se  poskytování  duchovní  péče  často  zabývá 

v souvislosti s ochranou práva na náboženskou svobodu. 

Vztah práva a náboženství se v demokratické společnosti vyvíjí ve vícero rovinách. 

Tradiční  pojem  konfesního  práva  lze  vnímat  jak  v rovině  individuální,  tak  i  kolektivní 

náboženské svobody.1

Svobodný výkon práva na náboženskou svobodu můžeme vnímat pouze jako výsledek 

snahy zajistit  obecnou ochranu základních  práv  a  svobod nebo také  jako  širší  prostředek 

nápravy a rozvoje jednotlivce. 

Moderní vězeňské systémy západního střihu i přes svůj sekulární charakter vycházejí 

z náboženských idejí odpuštění a schopnosti jednotlivce napravit svá selhání, která nacházíme 

v křesťansko-židovské náboženské tradici. 

Množství  vědeckých  studií  zpracovaných  v posledních  letech  navíc  ukazuje,  že 

religiozita odsouzených je spojena se snížením recidivujícího chování po propuštění. Z čistě 

pragmatického  hlediska  lze  navíc  poznamenat,  že  respektování  náboženské  svobody  (a 

respektování názorové plurality obecně) je základním prvkem předcházení konfliktů, zatímco 

její potlačování je téměř vždy jejich zdrojem. 

1 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, s. 19.
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1 Vývoj vězeňského systému na českém území

Uvěznění bylo na českém území zprvu vnímáno primárně jako pojistka proti útěku 

podezřelého, nikoli jako samostatný trest. Prostory, které by byly speciálně určeny pro držení 

vězněného  neexistovaly,  cely  byly  dílem  improvizace.  Vězeňský  systém,  kopírující  osud 

soudnictví byl nejednotný, což pramenilo z faktu, že právem soudit  (a trestat)  disponovala 

vedle panovníka také šlechta, města, církev, univerzita či armáda. 

Formování  vězeňství  do  podoby  institucionalizovaného  nástroje  sloužícího 

k uskutečňování  uděleného trestu lze na českém území vysledovat v 10. století.2 Posun od 

čistě retributivní reakce na spáchaný čin souvisel s prohlubováním panovnické autority. Tuto 

změnu  pomohl  v této  oblasti  prosadit  i  první  staroslověnsky  psaný  právní  předpis  Zákon 

sudnyj  ljudem.  Počátek vězeňství  jako svébytného systému pak lze zařadit  do doby vlády 

knížete  Boleslava II.  Aleš  Kýr,  specialista  na  dějiny  vězeňství,  provedl  komparaci 

historických typů vězeňských institucí a vývoje vězeňství a sestavil typologii věznic a jejich 

časové zařazení:3 

 Zeměpanské vězení (995 až 1627) sloužilo zeměpanskému soudu a jeho územnímu 

vládci (králi, knížeti, alternativně i pověřenému správci hradu). Pro osoby šlechtického 

původu zároveň zajišťovalo zadržovací funkci. Původ a postavení vězněného zároveň 

profiloval podmínky, ve kterých byl držen, místnosti k tomuto účelu využívané se ale 

zpravidla  vždy  nacházely  ve  sklepení.  Z pohledu  dnešní  penologie  jde  o  typický 

případ tzv. izolačního vězeňství,  kdy jediným cílem internace je zabránit  drženému 

v útěku.

 Církevní vězení (1222 až 1781) bylo vymezeno platností tzv. šackého konkordátu mezi 

Českým královstvím a Apoštolským stolcem z roku 1221/1222 o privilegiu fori, tedy 

soudní  pravomoci  katolické  církve nad jejími  řeholníky a kněžími.  Bylo ukončeno 

rokem 1781, kdy bylo privilegium fori zrušeno v důsledku josefínských reforem. Účel 

církevního vězení  byl vazební,  sloužilo  církevnímu soudu v působnosti  příslušného 

2 UHLÍK, Jan. Historie věznění a vězeňství v Čechách. Praha: Nakladatelství Institut vzdělání Vězeňské služby 
České republiky, 2006, s. 5-15.
3 KÝR, Aleš. Typologie historických vězeňských zařízení. In: Historická penologie. Praha: Institut vzdělávání – 
kabinet dokumentace a historie Vězeňské služby ČR, 2005, roč. 3, č. 1, s. 1-7.
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biskupa. Mimo privilegium fori  pak sloužilo také k internaci  šlechtičen v ženských 

klášterech.

 Stavovské vězení (1253 až 1850) bylo vymezeno vznikem zemského soudu a zánikem 

soudu  stavovského  v rámci  reformy  soudnictví  vynucené  revolučním rokem 1848. 

Vězení sloužilo k vazebním a trestním potřebám zemského soudu, kterému předsedal 

panovník  spolu  s členy  panského  stavu  a  do  jehož  působnosti  spadaly  osoby 

šlechtického původu.

 Městské vězení (1287 až 1850) bylo spojeno se vznikem pražského staroměstského 

soudu  a  jeho  existence  končí  zánikem  městských  soudů  zmíněnou  reformou 

soudnictví  roku 1850.  Sloužilo  k zajištění  vazby obviněných pro  města  s hrdelním 

právem. U tohoto typu vězení lze také vysledovat diferenciaci vězňů podle závažnosti 

spáchaného činu.

 Vrchnostenské  vězení  (1627  až  1849)  bylo  důsledkem vydání  Obnoveného  zřízení 

zemského.  Jeho  existence  je  spjata  s vrchnostenskými  soudy  jako  nositeli  soudní 

pravomoci  šlechty  a nešlechtických  držitelů  velkostatků  nad  poddanými  v první 

instanci.

Slabou stránkou výše zmíněné typologie je, že nezohledňuje všechny autority, které 

měly právo omezovat osobní svobodu, konkrétně například armádu. Vojenské vězeňství si po 

většinu  historie  zachovalo  samostatnost  a  specifičnost.  Dále  je  vhodné  zmínit  i  fakt,  že 

vězeňskou pravomocí oplývaly také mnohé univerzity. Rozhodnutím Václava IV. z roku 1392 

tak  byli  od  pravomoci  soudů  Království  českého  osvobozeni  učitelé  a  studenti  dnešní 

Univerzity  Karlovy.  Soudní  pravomoc  v těchto  situacích  náležela  proboštovi  univerzity  a 

k výkonu své pravomoci byla univerzita vybavena i vlastními celami.4 

Osvícenské  reformy  přicházely  se  snahou  snížit  útrapy  trestaných,  které  jsou 

nechvalně reflektovány průměrnou dobou přežití vězně, jež za vlády Marie Terezie činila tři 

roky.5

Požadavky na humánnější zacházení s vězněnými se na českém území začaly vážněji 

projevovat až na konci první poloviny 19. století,  kdy vzniklo vězeňství  v dnešním slova 

smyslu.6 Roku 1852 byl vydán zákon č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, 

4 UHLÍK, Jan. Historie věznění a vězeňství v Čechách. Praha: Nakladatelství Institut vzdělání Vězeňské služby 
České republiky, 2006, s. 111-123.
5 SOCHŮREK, Jan. Kapitoly z penologie. I. díl. Úvod do teorie trestu a trestání. Liberec: Nakladatelství Tech-
nická univerzita, 2007, s. 27.
6  Op. citace UHLÍK, J., s. 135-143.
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který (samozřejmě i díky četným novelizacím) platil na území českých zemí až do vydání 

trestního zákona č. 86/1950 Sb. Šlo o čistě hmotněprávní předpis, který se mimo jiné zabýval 

i penologickou problematikou. Zákon diferencoval mezi přestupky, přečiny a zločiny a dle 

této kvalifikace se stratifikovali i vězni. Pachatelé přestupků a přečinů byli zasíláni do věznic 

zřizovaných při  okresních  soudech,  přičemž bylo rozlišováno mezi  tzv.  prostým a tuhým 

vězením. Tuhé vězení bylo zpravidla spojeno se samovazbou. Pachateli zločinu bylo možno 

udělit trest smrti, který byl prováděn oběšením. V případě, že šlo o zločin menší intenzity pak 

byl pachatel trestán žalářem, opět rozlišeným na žalář a těžký žalář.

Recepční  zákon č. 11/1918 Sb. z. a n. ponechal na území Československa veškeré 

dosavadní  zemské  a  říšské  zákony  v platnosti.  Vzhledem  k právnímu  dualismu  zaniklé 

monarchie tak došlo k převzetí norem jak rakouských, tak uherských. Vězeňská infrastruktura 

nového státu zdědila sedm institucí pro internaci vězňů s trestem odnětí svobody delším než 

jeden rok (Praha-Pankrác, Plzeň-Bory, Kartouzy, Mírov, Iĺava, Leopoldov a Řepy). K trestům 

kratšího  rozsahu  pak  sloužilo  celkem  36  institucí  při  soudech  a  388  institucí  sloužících 

k internaci odsouzených za přestupek. Dozvukem první světové války byl nedostatečný stav 

věznic, jak z hlediska materiálního, tak personálního.7

Recipovaná  legislativní  úprava  vězeňství  byla  postupně  měněna.  Prvním 

významnějším počinem v tomto směru byl zákon  č.  562/1919 Sb. z.  a  n., o podmíněném 

odsouzení  a podmíněném propuštění,  jehož  cílem bylo  mimo jiné  prohloubit  diverzifikaci 

vězeňských režimů v závislosti na chování odsouzeného. Díky zakotvení možnosti dřívějšího 

propuštění  v případě  vzorného  chování  úprava  také  nepřímo  cílila  na  snížení  vězeňské 

populace.  Zákon  však  byl  odbornou  veřejností  vnímán  poměrně  negativně.8 Žádost  o 

podmíněné  propuštění  totiž  mohla  být  odsouzeným  podána  až  po  odpykání  dvou  třetin 

rozsudkem stanovené délky trestu, nejdříve však až po jednom roce. K vyhodnocování těchto 

žádostí byly pro každou věznici ustanoveny komise, které podmíněně propuštěnému mohly 

stanovit  podmínky chování  po propuštění,  například určit  místo pobytu. Tento institut  byl 

využíván poměrně hojně, mezi lety 1920 až 1922 bylo takto propuštěno 690 vězňů, vzhledem 

k nedostatečnému personálnímu obsazení komisí ale vyřizování žádostí bylo kritizováno jako 

zdlouhavé.9

7 HÁJEK, Stanislav. Současné problémy a reforma českého vězeňství. In: Československá kriminalistika. 1992, 
roč. 25, č. 4., s. 350.
8 PROCHÁZKA, František. O žaláři, jeho dějinách a organisaci. Praha: Nakladatelství Vesmír, 1925, s. 41.
9 UHLÍK, Jan. Zrod československého vězeňství. In: České vězeňství. 2002, roč. 10, č. 3, s. 37.
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Roku 1929 vstoupil v platnost zákon č. 102/1929 Sb., o zřízení nucených pracovních 

kolonií,  které  sloužily  k výkonu  trestů  ukládaných  primárně  za  trestné  činy  majetkového 

charakteru.  Osoby takto odsouzené pak pracovaly zejména v zemědělské výrobě.  Konečné 

slovo ohledně pracovního zařazení odsouzeného tak i proto nenáleželo soudu, který vynášel 

rozsudek, ale místně příslušné komisi zemského úřadu.10

S pracovními koloniemi souvisel i nově vzniklý systém tzv. justičních statků, které 

fungovaly jako alternativa k standardnímu výkonu trestu odnětí  svobody vykonávaném ve 

věznici.  Výměnou  za  fyzickou  práci  v zemědělství  získali  odsouzení  kvalitnější  stravu  a 

volnější  režim. Inspirací pro tento systém byla švýcarská pracovní kolonie Witzwill,  která 

vznikla roku 1895. Justiční statky plnily svou původní, převýchovnou úlohu až do roku 1953, 

kdy byly jako vězeňská zařízení zrušeny a jejich majetek byl převeden na místně příslušná 

zemědělská družstva.11

V mnoha ohledech pozitivní vývoj v československé penologické praxi byl ukončen 

druhou světovou válkou a nacistickou okupací.

Jedním  z prvních  kroků  vedoucích  k obnovení  předválečné  situace  a  k návratu 

k prvorepublikovým ideálům v poválečném Československu bylo vydání ústavního dekretu 

o obnovení právního pořádku. Po právní stránce tak ve vězeňství došlo k návratu do doby 

před Mnichovem, faktický stav však se stavem legálním příliš nekorespondoval.12 

Tradiční působnost soudů v oblasti vězeňství byla dekretem č. 112/1945 Sb., o správě 

soudních věznic a trestních ústavů, přenesena na ministerstvo spravedlnosti,  které se stalo 

garantem  vrchního  dozoru  nad  vězeňskou  oblastí.  Dalším  úřadem  signifikantním  pro 

vězeňskou správu  se  stalo  ministerstvo  vnitra,  které  od  roku 1945 spravovalo  internační, 

sběrné  a  pracovní  tábory,  do  kterých  byli  umisťováni  nacističtí  hodnostáři  a  kolaboranti, 

zatímco čekali na rozsudky mimořádných lidových soudů.13 Zvláštností zde ukládaných trestů 

byla  možnost  jejich  výkonu  v pracovních  táborech.  Z dekretu  č.  126/1945  Sb.  vyplývala 

možnost práce u soukromoprávních subjektů bez nároku na odměnu. Toto bylo pojetí zcela 

odlišné  od  pracovně-resocializačního  cíle  justičních  statků,  které  znalo  prvorepublikové 

Československo.

10 UHLÍK, Jan. Historie věznění a vězeňství v Čechách. Praha: Nakladatelství Institut vzdělání Vězeňské služby 
České republiky, 2006, s. 217-229.
11 HLADÍK, Ondřej, Šárka STEINOVÁ. Justiční statky – vězeňství  a zemědělství.  In: Historická penologie. 
Praha: Institut vzdělávání – kabinet dokumentace a historie VSČR, 2009, roč. 7, č. 2. s. 2-12.
12 JANÁK, Dušan.  Kapitoly o československém vězeňství  1946-1955: historické  souvislosti,  právní  základy 
a politické aspekty. Opava. Slezské zemské muzeum v Opavě. 2002. s. 79.
13 KÝR, Aleš.  Od žalářníků k ozbrojeným sborům ve vězeňství. In: Historická penologie. Praha: Institut vzdě-
lávání – kabinet dokumentace a historie VSČR, 2010, roč. 8, č. 3. s. 41.
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Poúnorové změny v oblasti vězeňství nebyly definovány tak prudkým obratem, jaký je 

vysledovatelný u změn státoprávního charakteru.  Nově vládnoucí  politická  garnitura  spíše 

„zdokonalovala“  model  vyzkoušený  v prvních  poválečných  letech.  Místo  uplatňování 

principu kolektivní viny vůči německy mluvícímu obyvatelstvu se státní perzekuce přesunula 

na  nově  definované  nepřátele  pracující  třídy.  Sám  ministr  vnitra  Václav  Nosek  potřebu 

existence mimosoudních perzekucí umožněných zákonem o táborech nucené práce odůvodnil 

„potřebou  ochrany  vymožeností  únorové  revoluce  a  nemilosrdnému  potírání  vnitřního 

nepřítele“.

Nová vězeňská koncepce se v mnohém opírala o předúnorové období, přičemž vězni 

byli členěni na vězně retribuční, protistátní a kriminální. Na základě této diverzifikace byl 

postupně  profilován  celý  vězeňský  systém.  Historik  Ondřej  Hladík  toto  období  tzv.  rané 

sovětizace  československého  vězeňství  definuje  jako  období  zneužívání  výchovných  a 

vzdělávacích prostředků k cílené indoktrinaci a diskriminaci vězňů.14 

Roku 1950 byl  v rámci  právnické dvouletky přijat  nový trestní  zákoník,  který byl 

výsledkem  celkové  unifikační  tendence  v trestním  právu.  Účelem  trestu  dle  doktríny 

politizace práva bylo zneškodnění nepřátel pracujícího lidu. Sankční systém zavedený tímto 

zákoníkem vycházel z dualistické koncepce a tresty dělil  na hlavní a vedlejší.  Trest odnětí 

svobody byl vykonáván v trestních ústavech,  soudních věznicích,  pracovních útvarech a u 

osob  ve  vojenské  službě  ve  vojenských  kárných  útvarech.  Prodloužení  výkonu  trestu 

vykonávaném  v pracovním  táboře  bylo  možné  při  shledání,  že  odsouzený  svým  činem 

projevil  nepřátelství  k lidově demokratickému zřízení republiky a během trestu neprokázal 

svým chováním polepšení.15 

V roce 1951 byl vydán nový vězeňský řád, který se z hlediska působnosti vztahoval 

jak  na  výkon  vazby,  tak  na  výkon  trestu  odnětí  svobody.  Nově  definované  státoprávní 

východisko třídního boje se stalo významným vodítkem i při klasifikaci vězňů. Odsouzení 

z řad tzv. třídních nepřátel spadali po celou dobu výkonu trestu do nejméně výhodné první 

kategorie. Důsledkem tohoto zařazení byl výkon více fyzicky náročných prací či nemožnost 

účasti  na  zájmových  aktivitách  (vězni  v první  kategorii  tak  například  mohli  číst  pouze 

14 HLADÍK, Ondřej. Rok 1953 jako vrchol sovětizace vězeňství. In: Historická penologie. Praha: Institut vzdě-
lávání – kabinet dokumentace a historie VSČR, 2015, roč. 13, č. 1, s. 51.
15 KALVODOVÁ, Věra. Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Brno: Masarykova 
univerzita, 2002, s. 29-30.
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literaturu dostupnou ve vězeňské knihovně). K zařazení do poslední, čtvrté skupiny muselo 

předcházet kladné zhodnocení chování a třídního původu.16

V rámci centralizačních snah byla vězeňská agenda převedena na Ministerstvo národní 

bezpečnosti. Po jeho zrušení v roce 1953 pak byla agenda převedena na Ministerstvo vnitra, 

které  pro  tyto  potřeby  zřídilo  Správu  nápravných  zařízení,  která  fungovala  až  do  zániku 

Československa.17 

Otázky  výchovného  působení  na  odsouzené  až  do  poloviny  50.  let  neřešil  žádný 

předpis. Až v červenci 1956 vzal Ústřední výbor KSČ na vědomí návrh Směrnic pro kulturně 

osvětovou  činnost  mezi  vězni.  Ty  stanovily  hlavní  prostředky  převýchovy  jako  mix 

společensky  prospěšné  práce,  správného  režimu  a  kulturní  osvětové  činnosti.  Zmíněná 

směrnice, ač z velké části poplatná třídnímu pohledu na svět za mřížemi přesto představovala 

určitý odklon od čistě represivního pojetí trestu. Z toho důvodu také došlo k oddělení Úseku 

výchovy od Úseku ostrahy v rámci Sboru nápravné výchovy (SNV), v němž se objevili první 

referenti vězeňské výchovy.18

Nová Ústava Československé socialistické republiky,  vydaná v roce 1960, nepřímo 

ovlivnila  i vězeňský  vývoj.  Zmírnění  koncepce  třídního  boje  vedlo  k  modifikované 

kategorizaci  vězňů  a hlavním  kritériem  jejich  zařazení  se  stalo  měřítko  kriminologické.19 

Celková  liberalizace  právních  norem (míněno  v kontextu  doby)  také  vedla  k postupnému 

prosazování  nového  pedagogicko-psychologického  přístupu  k vězňům.  Roku  1965  byla 

Československem  přijata  rezoluce  OSN  o  minimálních  pravidlech  pro  zacházení  s vězni 

z roku 1955.20 Liberalizační tendence jsou nejlépe ilustrované na změně definice účelu trestu. 

Nově  šlo  o kombinaci  individuální  represe  spolu  s individuální  a  generální  prevencí, 

proklamovaným cílem tak již nebylo zničení nepřátel pracujícího lidu.21 

16 UHLÍK, Jan. Historie věznění a vězeňství v Čechách. Praha: Nakladatelství Institut vzdělání VSČR, 2006, s. 
276-277.
17 BAJCURA, Lubomír. Nástin periodizace dějin vězeňství v českých zemích v letech 1945-1960. In: České vě-
zeňství. Praha: Institut vzdělávání – kabinet dokumentace a historie VSČR, 1999, roč. 6, č. 2-3, s. 28-32.
18 JOHN, Roman. Vzdělávání odsouzených v druhé polovině 20. století. In: Historická penologie. Praha: Institut 
vzdělávání – kabinet dokumentace a historie VSČR, 2010, č. 3, s. 5.
19 BAJCURA, Lubomír. Nástin periodizace dějin vězeňství v českých zemích v letech 1945-1960. In: České vě-
zeňství. 1999, roč. 6, č. 2-3, s. 43-44.
20 Rezoluce Hospodářské a sociální rady OSN č. 663C/1957.
21 Op. citace KALVODOVÁ,  s. 31-35.
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Vězeňská reforma roku 1965 byla prvním případem, kdy problematika výkonu trestu 

nebyla delegována na předpis nižší právní síly, nýbrž byla vtělena do formy zákonné.22 Zákon 

potvrzoval pozvolný trend, jenž kladl větší důraz na výchovnou funkci trestu, duch zákona 

však nemohl být v podmínkách socialistického vězeňství důsledněji naplněn. Nově vzniklý 

vězeňský řád také zapracoval  Minimální standardy OSN, k nimž se Československo téhož 

roku zavázalo přijetím již zmíněné rezoluce. Roku 1969 pak bylo vězeňství vyňato z gesce 

Ministerstva  vnitra  a  vráceno  do  působnosti  Ministerstva  spravedlnosti.23 Éra  socialismu 

s lidskou tváří neumožňovala veřejnou obnovu řeholních řádů, ale některým řeholním kněžím 

byl přiznán státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti pro funkci farářů nebo kaplanů.24

Období normalizace vrátilo politické čistky na pořad dne. Liberalistické tendence 60. 

let byly označeny za hlavní příčinu společenského chaosu, přičemž tento názor se poměrně 

rychle  přenesl  i  do  vězeňské  oblasti.  Psychologicko-výchovný  účel  trestu  začal  být 

zpochybňován.  Nový  náčelník  Sboru  nápravné  výchovy  se  vzhlédl  v izolacionistickém 

konceptu  vězeňství,  vycházejícího  opět  ze  sovětského  vzoru,  což  vedlo  k opětovnému 

uplatňování militantně represivního přístupu typického pro 50. léta.25

Bezprostředně  po  převratu  realizovaném  jmenováním  první  nekomunistické  vlády 

v roce  1989  došlo  k odstranění  nejzásadnějších  zásahů  do  svobody  vyznání  a  svědomí 

v zákonodárné sféře. Instituce státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti byla zrušena 

23.  ledna  1990  zákonem  č.  16/1990  Sb.,  který  vypustil  § 7  zákona  č.  218/1949  Sb.,  o 

hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem.

Po přejmenování  České socialistické  republiky  na  Českou republiku  byl  6.  března 

1990 upraven také název Správy nápravných zařízení. Až do poloviny roku 1990 řídila správa 

SNV  celkem  31  útvarů  s celkovou  kapacitou  9 570  odsouzených.  V dubnu  1990  byla 

příslušníkům SNV předložena nová služební přísaha, ze které bylo vypuštěno její předchozí 

ideologické zbarvení. S vytvářením nových personálních podmínek pro humanizaci vězeňství 

souviselo i řešení apolitičnosti SNV jako vojensky organizovaného sboru. Podle zákona č. 

74/1990 Sb. ve vztahu k § 126 zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB, 

byli  všichni  příslušníci  povinni  po  dobu  trvání  služebního  poměru  přerušit  své  členství 

v politických stranách a hnutích a nepodílet se na jejich činnosti. Všem příslušníkům SNV tak 

22 Zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.
23 JANÁK, Dušan, Aleš, KÝR.  Nástin vývoje československého vězeňství v letech 1948–1989. In: Historická 
penologie. Praha. Institut vzdělání – kabinet dokumentace a historie VS ČŘ, 2004, roč. 2, č. 5, s. 45.
24 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, s. 366.
25 BAJCURA, Lubomír. Nástin periodizace dějin vězeňství v českých zemích v letech 1945-1960. In: České vě-
zeňství. Praha. Institut vzdělání – kabinet dokumentace a historie VS ČR 1999, roč. 6, č. 2-3, s. 105.
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bylo uloženo hodnověrně prokázat přerušení členství v politických stranách, a to potvrzením 

o odevzdání členské legitimace.26

Koncepce  rozvoje  vězeňství  z roku 1991 byla  první  významnou  teoretickou  prací, 

která  se  věnovala  změnám,  jež  byly  vnímány  jako  nutné  pro  provedení  transformace 

vězeňského systému. Tato koncepce se pak stala základem pro souhrn záměrů shromážděných 

v Perspektivách vězeňské služby, která se po kladném posouzení Radou Evropy stala hlavním 

strategickým plánem pro reformu českého vězeňství. 

Zákon  o  Vězeňské  a  justiční  stráži27 se  stal  jednou  z prvních  významných 

systémových změn legislativního charakteru týkající se dozorčí činnosti ve věznicích a nově 

vzniklá Vězeňská služba České republiky plně nahradila Sbor nápravné výchovy. Za zmínku 

stojí, že dle původní koncepce nešlo o ozbrojený bezpečnostní sbor, tím se Vězeňská služba 

stala až roku 2004.28 

Základními články organizace vězeňské soustavy se staly vazební věznice a věznice. 

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody29 zavedl novou diferenciaci vězňů. Tato klasifikace již 

vychází z čistě kriminologických vodítek, která jsou založena na diferenciaci trestných činů 

dle trestního zákoníku. Ke zlepšení podmínek výkonu trestu odnětí svobody byly do konce 

dubna 1990 vydány nové ústavní řády. Humanizační opatření byla poté zpracována do novely 

zákona o výkonu trestu odnětí  svobody. Ubytovací  plocha vyhrazená odsouzenému se tak 

zvětšila z 2,5 m2 na 3,5 m2, bylo zrušeno plošné stříhání mužů dohola, ženám byla povolena 

úprava vlasů dle vlastního uvážení a bylo povoleno nosit (alespoň částečně) vlastní oblečení, 

především prádlo  (zda  tato  změna  souvisela  s humanizačními  tendencemi  či  byla  vedena 

ekonomickými faktory, je otázka jiná).

Současná  Koncepce  vězeňství  do  roku  202530 předpokládá  navyšování  počtu 

uvězněných. Jedním z hlavních cílů koncepce je zajistit  vzdělání a rekvalifikaci vězňů pro 

umožnění jejich snadnějšího uplatnění na trhu práce a návratu do normálního života.

26 KAFKOVÁ, Alena. Cesta ke vzniku Generálního ředitelství VS ČR. In: Historická penologie. Praha: Institut 
vzdělávání – kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2019, roč. 17, č. 1, s. 20.
27 Zákon České národní rady č. 555/1992 Sb., o Vězeňské a justiční stráži České republiky.
28 Zákon č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti.
29 Zákon č. 294/1993 Sb., který se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.
30 Koncepce vězeňství do roku 2025.  Ministerstvo spravedlnosti, 2016. [online].   https://justice.cz/web/msp/
koncepce-vezenstvi [cit. 02. 01. 2021].
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2 Historie vězeňské duchovní péče na českém území

Za vlády římského císaře Konstantina ve 4. století skončilo pronásledování křesťanů 

a biskupové začali  zaujímat  významné místo  ve společnosti,  čehož využívali  k misii  mezi 

vězni a charitě. V duchu evangelia sv. Matouše byla vyvíjena činnost k ošetřování nemocných 

a k návštěvám vězňů, které zdůrazňuje i epištola sv. Pavla slovy:  „Pamatujte na vězně jako 

byste byli uvězněni s nimi“ (List Židům 13-3).31 

V 5. století umožnil císař Theodosius, aby biskupové vězně navštěvovali jednou týdně. 

Při těchto návštěvách se vedle duchovního poslání soustředili též na podmínky, ve kterých byl 

trest  vykonáván,  přičemž  při  zjištění  nevyhovujících  podmínek  (především  z hlediska 

zdravotního stavu vězně) mohli žádat nápravu. 

V 6. století rozšířil císař Justinián tuto pravomoc též na kněze a jáhny, kterým bylo 

povoleno navštěvovat vězně i na denní bázi. Příklad římských biskupů postupně následovalo 

křesťanské duchovenstvo v dalších evropských zemích. 

Během  10.  století  tak  byla  díky  iniciativě  sv.  Václava  a  sv.  Vojtěcha  pozornost 

duchovních obrácena k vězňům i na našem území. V 11. století měl zásluhy v tomto směru 

především čtvrtý pražský biskup Hizzo. Projevy křesťanské dobročinnosti ve vězeňské oblasti 

pak pokračovaly díky činnosti nově rozvíjených řeholních řádů benediktinek ve svatojiřském 

klášteře  na  Pražském  hradě  a  benediktinů  v břevnovském  klášteře.  Samostatné  postavení 

v trestním soudnictví a vězeňství pak získala církev v roce 1222 na základě konkordátu mezi 

králem Přemyslem Otakarem I.  a  papežem Honboriem III.,  na  jehož  základě  bylo  církvi 

uděleno privilegium fori.32

Poslání  církve  ve  vězeňské  oblasti  je  ve  středověku  definováno  prolínáním  řádů 

světských  a církevních.  Do  soudní  pravomoci  biskupů,  která  vycházela  z katolického 

kanonického práva, náleželi kněží, řeholníci  a služebníci či poddaní na církevních statcích 

v rámci příslušné diecéze. V 16. století bylo pro tyto vězně zřízeno církevní vězení na hradě 

Hukvaldy,  které  bylo  později  přeloženo  na  hrad  Mírov,  kde  vznikl  tzv.  korekční  dům 

k výkonu disciplinárních trestů kněží, na jejichž nápravu dohlížel hradní kaplan a příslušný 

31 Nový zákon – Žalmy a přísloví. Praha: Česká biblická společnost, 2017, s. 232.
32 KÝR, Aleš.  Působení duchovních a řeholníků v historii českého vězeňství. In: Historická penologie. Praha: 
Institut vzdělávání – kabinet dokumentace a historie VSČR, 2013, roč. 1, s. 2.
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děkan.  V případě  spáchání  hrdelního  zločinu  byli  tito  pachatelé  předáváni  se  souhlasem 

biskupa světské justici.33

K sjednocení právní praxe městských soudů byla roku 1579 vydána  Městská práva 

království  českého,  sepsaná  Pavlem Kristiánem z Koldína.  V části  textu  věnované výkonu 

trestu  smrti  byla  rychtáři  ukládána  povinnost  upozornit  odsouzeného  před  popravou,  aby 

projevením lítosti  nad svým zločinem urovnal  své vztahy s Bohem i  lidmi.  K tomu měla 

sloužit i přítomnost kněze, který odsouzeného doprovázel na popraviště.

Počátky poskytování vězeňské duchovní péče jako součásti institucionalizované snahy 

o resocializaci  odsouzeného jsou spojovány se jménem Františka Josefa Řezáče.  Jeho spis 

Vězeňství v posávadních spůsobech svých přichází s myšlenkou že „ani vězeň člověkem býti 

nepřestává, jej polepšiti a pro obec zachovati povinností zůstává“. Řezáč toto dílo sepsal na 

základě pověření Vězeňské komise, která si přála vytvořit výukový plán speciálně se týkající 

odsouzených.  Řezáčovo dílo  je  považováno za první  dílo  směřující  k humanizaci  českého 

vězeňství  a  reformě  práce  s odsouzenými  s cílem  zabránit  jejich  sociálnímu  vyloučení 

a recidivující trestné činnosti. Postulát, že věznice nemá odsouzeného „kazit, ale polepšovat“, 

se následně stal hlavním východiskem pro penitenciární činnost. Ve své práci Řezáč kladl 

důraz na využití možností pedagogiky a dalších rozvíjejících se vědních oborů k převýchově 

vězeňské populace včetně humánnějšího zacházení s trestanci. Z jeho poznatků pak čerpaly 

pozdější generace při rozvíjení vědecké a pedagogické činnosti v oblasti vězeňské praxe.34 

Na práci F. J. Řezáče ve Svatováclavské trestnici v Praze navázal řád redemptoristů, 

který zde působil do roku 1867, kdy duchovní péči o vězně převzali k této činnosti přímo 

ustanovovaní kněží. Svatováclavská trestnice pak byla zrušena se vznikem nově postavené 

zemské trestnice pro muže na pankrácké pláni.

Domácí  řády  věznic  v druhé  polovině  19.  století  umožňovaly  katolickým, 

evangelickým a židovským odsouzeným účastnit  se  bohoslužeb a  zároveň jim dovolovaly 

nepracovat během svěcených dnů a svátků.

Druhý konkordát  uzavřený roku 1855 mezi  habsburskou monarchií  a Apoštolským 

stolcem mimo jiné povolil účast ženských řeholních řádů na reformě trestních ústavů. 

33 JŮZL, Miloslav. Sociálně pedagogická role církve v penitenciární praxi. Brno: Institut mezioborových studií, 
2011. s. 30.
34 UHLÍK, Jan. F. J. Řezáč-reformátor vězeňství a školství 19. století. Praha: Nakladatelství Redakce Českého 
vězeňství, 1997, s. 1-10.
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Po  vzniku  Československa  byly  v prvním  desetiletí  jeho  existence  vydány  nové 

vězeňské předpisy, které upravovaly též vězeňskou duchovní správu v soudních věznicích a 

trestních  ústavech.  Duchovní  správci  byli  také  členy  poradní  komise,  která  předkládala 

vězeňskému řediteli  své návrhy k řešení vězeňských záležitostí  a měla poradní slovo i  při 

ukládání disciplinárních trestů. Podle nové úpravy měly být umožňovány bohoslužby každé 

státem uznané konfese, a to na státní náklady, pokud se k dané konfesi ve věznici přihlásilo 

alespoň deset vězňů. 

Specifickým  předělem  v  otázce  vnímání  poskytování  duchovní  péče  pro  vězněné 

osoby se stal Norimberský proces.35 Důvodem, proč bylo rozhodnuto o přiřazení vojenských 

duchovních k obžalovaným nacistickým pohlavárům byla pravděpodobně sebevražda Roberta 

Leye,  který  se v dopise na rozloučenou mimo jiné  vyzpovídal  ze zrazení  Boha.36 Velitel 

věznice,  v  níž  byli  obžalovaní  nacisté  zadržováni  proto  zažádal  o  přidělení  vybraných 

vojenských kaplanů (jak katolických, tak evangelických).

Poskytování duchovní péče vězněným bylo postupně rušeno po komunistickém puči 

25. února 1948. Roku 1950 byly zrušeny vězeňské kaple a náboženská literatura byla beze 

zbytku odstraněna z vězeňských knihoven. Duchovní vězeňští správci byli propuštěni a jejich 

působení bylo nahrazeno politickou propagandou prováděnou tzv. osvětovými důstojníky z 

řad nově vzniklého Sboru vězeňské stráže. Jak vypadala činnost těchto osvětářů popisují četná 

svědectví politických vězňů. Jejich urputná snaha přivést odsouzence na stranu „světového 

pokroku“ vzbuzovala  v myslích  objektů  této  převýchovy spíše úsměv.  Katolický filozof  a 

teolog Dominik Pecka vzpomínal,  jak osvětový činitel  obvykle jen něco předčítal  z novin, 

„přičemž málokdy se mu povedlo dát dohromady souvislou větu.“37

K obnovení možnosti poskytování duchovní péče v českých věznicích došlo vydáním 

zákona č. 179/1990 Sb.38 Na podkladě § 48 tohoto zákona bylo představitelům registrovaných 

církví  umožněno navštěvovat  vězněné za účelem poskytování  duchovní  péče.  Na základě 

ujednání SNV bylo postupně zabezpečováno působení duchovních, kteří  byli  k činnosti  ve 

věznicích vybráni příslušným církevním ústředím.39

35  BERÁNEK, Jan.  Činnost vězeňských kaplanů během Norimberského procesu. In: Revue církevního práva. 
Praha: Společnost pro církevní právo, 2018, č. 4, s. 15.
36 Nazi leader leaves note urging Germans to get rid of anti-semitism. [online] Dostupné na: https://
www.jta.org/1945/10/28/archive/dr-ley-nazi-leader-leaves-note-urging-germans-to-rid-nation-of-anti-semitism 
[cit. 29. 06. 2021].
37 JOHN, Roman. Vzdělávání odsouzených v druhé polovině 19. století. In: Historická penologie. Praha: Institut 
vzdělávání – kabinet dokumentace a historie VS ČR, 2010, č. 3, s. 3.
38 Zákon č. 179/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody.
39 KÝR, Aleš.  Působení duchovních a řeholníků v historii českého vězeňství. In: Historická penologie. Praha: 
Institut vzdělávání – kabinet dokumentace a historie VSČR, 2013, roč. 1, s. 9.
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Brzy se však ukázalo, že praxe si vyžadovala robustnější zakotvení. Roku 1994 tak 

byla  uzavřena  první  dohoda mezi  nově  vzniklou  Vězeňskou  službou  České  republiky  na 

straně jedné a Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí na straně druhé, 

přičemž šlo historicky o vůbec první dohodu tohoto typu a tohoto účelu na našem území.40

Roku 1994 bylo také vydáno historicky první nařízení generálního ředitele Vězeňské 

služby ČR, které umožňovalo uzavřít s duchovními pracovněprávní vztah, a to jak formou 

dohody o vykoné práci, tak i formou pracovního poměru.  Nařízení generálního ředitele VS 

ČR 27/2001 vězeňské kaplany přímo začlenilo do organizační struktury jednotlivých věznic. 

Referát duchovní služby byl zrušen a byl nahrazen současnou Vězeňskou duchovní službou, 

čímž došlo k osamostatnění oblasti duchovní péče od Odboru výkonu vazby a výkonu trestu.41

Vězeňští kaplani jsou v současném pojetí zaměstnanci Vězeňské služby, přičemž úzce 

spolupracují  se  zapsaným  spolkem  Vězeňská  duchovenská  péče,  jenž  jako  nevládní 

organizace  zapsaná  v rejstříku  Ministerstva  vnitra  sdružuje  dobrovolníky,  kteří  činnost 

vězeňských duchovních  doplňují.  Podle  posledních  dostupných  statistických  údajů  za  rok 

2020  působilo  ve  věznicích  52  kaplanů  z 11  církví.  Nejpočetněji  je  zastoupena 

římskokatolická církev (24 kaplanů) a Českobratrská církev evangelická (7 kaplanů). Podle 

ročních  výkazů  pracovali  v  roce  2020  kaplani  systematicky  s  1815  vězněnými  osobami, 

přičemž  ze  srovnání  vycházejícího  z  předchozích  ročenek  je  patrná  vzestupná  tendence. 

Dobrovolníci  zaštítění  spolkem  Vězeňská  duchovenská  péče  zahrnují  zástupce  13  církví, 

celkem jich ve věznicích působí 86.42 

40 BAJCURA: Tři výroční spolupráce s boromejkami. In: České vězeňství, Praha: Institut vzdělávání – kabinet 
dokumentace a historie VS ČR, 2004, č. 6, s. 28.
41 MITÁŠ, Václav.  Duchovenská služba v penitenciárním prostředí. Praha: Institut vzdělání Vězeňské služby 
ČR, 2007, s 23-24.
42 Statistická  ročenka  Vězeňské  služby za  rok  2020 [online].  Dostupné z:  https://www.vscr.cz/informacni-
servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/statisticka-rocenka-pro-rok-2020/ [cit. 02. 01. 2021].
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3 Současná právní úprava duchovní péče

Ústavní právo

Princip ideové neutrality  státu v ústavním pořádku České republiky zakotvuje čl.  2 

odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jenž stanoví:  „Stát je založen na demokratických 

hodnotách a nesmí se vázat na ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.“43 

Vztah státu k církvím a náboženským společnostem je třeba dále chápat v kontextu 

článku  3  Listiny,  který  zakazuje  diskriminaci  z důvodu  smýšlení,  víry  a  náboženského 

přesvědčení.  Takto  deklarovanou  tzv.  konfesní  neutralitu  však  nelze  vnímat  jako  přístup 

vylučující např. účast reprezentantů státu na oslavách náboženských společenství konaných 

v národním  a  veřejném  významu  a  účast  reprezentantů  náboženských  společenství  na 

společenských událostech.44 

Princip konfesní neutrality také nelze zaměňovat s principem odluky státu a církví, 

která je pouze jednou z jejích forem. Vedle odlukových států jsou konfesně neutrálními i tzv. 

kooperační státy, kde stát a církve spolupracují v záležitostech týkajících se otázek obecného 

prospěchu (školství, zdravotnictví, veřejné ozbrojené sbory či právě v oblasti péče o osoby ve 

vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody).45

Z hlediska systematiky Listiny je právo svobodně projevovat své náboženství nebo 

víru  zakotveno  článkem  15,  vztahujícím  se  primárně  k  aspektům  vnitřní  autonomie 

jednotlivce  v otázkách  morálních,  etických  a  náboženských,  a  čl.  16,  upravujícím  vnější 

projevy práv tohoto charakteru. Zatímco individuální náboženská svoboda byla zdůrazňována 

již v době předválečné,  na kolektivní náboženskou svobodu začal být v Československu (a 

následně v České republice) kladen stejný důraz až v právních předpisech vydaných po roce 

1989.

Čl.  15  Listiny  ve  svém  prvním  odstavci  zaručuje  svobodu  myšlení,  svědomí  a 

náboženského přesvědčení.  Dále pak zaručuje právo jednotlivce změnit  své náboženství či 

víru nebo být bez náboženského vyznání. Pod pojmem „každý“ se rozumí všichni obyvatelé 

České republiky, ať už jde o osoby s českým státním občanstvím, či o osoby bez něj. Právo na 

43 Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, ve  
znění pozdějších předpisů.
44 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, s. 90.
45 TRETERA, Jiří Rajmund. Stát a církev v právních dějinách. In: MALÝ, Karel, TOMÁŠEK, Michal et al., 
Nové jevy v právu na počátku 21.stol. I. Historické impulzy rozvoje práva. Praha, 2009, s. 233.
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svobodu myšlení,  svědomí a  náboženského přesvědčení  má absolutní  charakter,  tj.  působí 

proti všem. Tomuto právu pak odpovídá povinnost nezasahovat druhým do jejich svobody 

myšlení, svědomí a náboženského přesvědčení. Toto právo vyjadřuje nedotknutelnost vnitřní 

sféry života jednotlivce a vylučuje jakýkoliv nátlak, ať již ze strany veřejné moci, nebo ze 

strany jiných osob a institucí.46 Jak ve vztahu k čl.  15 odst. 1 Listiny konstatoval  Ústavní 

soud, že  „tato práva mají absolutní charakter v tom smyslu, že nikdo nemůže být podroben 

takovému opatření, jehož cílem je změna procesu a způsobu myšlení, nikoho nelze nutit, aby 

změnil  svoje  myšlení,  náboženské  vyznání  nebo  víru.  Při  jejich  ochraně  se  jedná  o 

respektování vnitřního rozměru těchto práv, který vylučuje jakýkoliv nátlak nebo ovlivnění 

myšlení,  svědomí  a  náboženského  vyznání.  Tato  práva  tedy  v důsledku  jejich  absolutního 

charakteru nelze omezovat.“.47

Výše citovaný názor vyslovil  Ústavní soud v souvislosti  s nenastoupením k výkonu 

vojenské  služby  z důvodu  rozporu  charakteru  této  služby  se  svědomím  a  náboženským 

vyznáním stěžovatele.  Výhrada  svědomí  je  institut  úzce  související  se  svobodou  projevu 

náboženství  nebo  víry,  kterou  chápeme  jako  odmítnutí  plnění  povinnosti  vyžadované 

normami pozitivního práva či orgány veřejné moci, a to s odvoláním na požadavek svědomí, 

jenž  se  příčí  vykonání  povinnosti.  Takovým  odmítnutím  se  demonstruje  nadřazenost 

morálního zákona či úsudku svědomí nad příkazy práva pozitivního.48 

Z hlediska tématu této práce je možné zmíněný názor Ústavního soudu aplikovat i na 

situace, ke kterým dochází v průběhu výkonu trestu odnětí svobody, kdy může dojít (a reálně 

také dochází) k omezení vnější možnosti projevu individualizovaného náboženského vyznání. 

Ústavní soud ve zmíněném případu konstatoval, že „intenzita vnitřního konfliktu může založit 

ochranu  subjektivního  ústavního  práva  vůči  stanoveným  zákonným  povinnostem“. 

Analogicky lze dovodit,  že je povinností  státu zajistit  duchovní péči i  osobám ve výkonu 

trestu  odnětí  svobody.  Můžeme  jistě  namítat,  že  takto  široký  výklad  je  možné  poměrně 

jednoduše zneužívat. V tomto ohledu je vhodné trvat na užití principu proporcionality, aby se 

zabránilo tomu, že se jednotlivec bude dovolávat ochrany dle čl. 15 za účelem vyhnutí se 

povinnosti, v tomto případě tedy povinnosti podrobit se výkonu trestu. 

46 KŘÍŽ, Jakub. Zákon o církvích a náboženských společnostech. Komentář. Praha, 2011, s. 10-11.
47 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. února 1999, sp. zn. Pl. ÚS 19/98.
48 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, s. 98.
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Na článek 15 Listiny, který je koncipován jako obecná záruka svobody náboženského 

vyznání z hlediska její myšlenkové podstaty pak navazuje článek 16 Listiny, zaměřující se na 

externí projev tohoto práva. Je jím chráněno právo svobodně projevovat své náboženství nebo 

víru  buď  samostatně,  nebo  společně  s jinými,  soukromě  nebo  veřejně,  bohoslužbou, 

vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováním obřadu. Z hlediska zaměření této práce 

je podstatné poukázat na článek 16 odst.  4 Listiny,  který stanovuje,  že výkon těchto práv 

může  být  zákonem  omezen,  jde-li  o  opatření  v demokratické  společnosti  nezbytná  pro 

ochranu  veřejné  bezpečnosti  a  pořádku,  zdraví,  mravnosti  nebo  práv  a  svobod  druhých. 

Tohoto  omezení  je  možné  docílit  pouze  formou  zákona.  Právo  svobodně  projevovat své 

náboženství  nebo  víru  tak  není  právem  absolutním  (na  rozdíl  od  práva  je  mít).  Jak  ale 

poukazuje P. Jäger, „omezení základního práva nesmí být chápáno jako cíl sám o sobě, nýbrž 

jen  jako  prostředek  k nejširšímu  uplatnění  všech  práv  a  hodnot  obsažených  v ústavním 

pořádku“.49

Úprava v článku 16 Listiny zaručuje ochranu širšího spektra činností než těch, které 

lze subsumovat pod obecnou ochranu svobody projevu. Projev náboženského vyznání totiž 

často  zahrnuje  i jednání  spojené  s dodržováním  náboženských  pravidel.  Ve vztahu  státu 

k možnosti  realizace  tohoto  práva  je  tudíž  zahrnuta  nejen  povinnost  nezasahovat,  ale  i 

povinnost vytvářet pro realizaci daného práva podmínky.50

Práva  chráněná  články  15  a  16  Listiny  úzce  souvisí  se  zásadou  ideologické  a 

náboženské neutrality definované čl. 2 odst. 2 Listiny, ze které vyplývá, že stát se sám nesmí 

v tomto ohledu jakkoliv profilovat, naopak mu vzniká povinnost vytvářet tolerantní prostředí, 

které v tomto kontextu zahrnuje i existenci náboženské plurality. Zmíněná zásada neutrality je 

však omezena možností zásahů do subjektivních svobod, sleduje-li zásah legitimní cíl a je-li 

proporcionální. Již zmíněná omezující klauzule navazuje na čl. 9 odst. 2 EÚLP. 

Nositeli  práva na svobodu vyznání podle článku 16 mohou být i právnické osoby, 

jedná  se  především  o  situace  spojené  se  sdružováním  v rámci  církví  a  náboženských 

společností jako právnických osob. Jak ale zdůrazňuje J. Kříž, nikoliv každá instituce je ve 

smyslu čl. 16 evidovanou právnickou osobou. V důsledku mezer v přechodných ustanoveních 

zákona  č.  3/2002  Sb.,  o  církvích  a náboženských  společnostech  existuje  kategorie 

právnických osob, které jsou bezpochyby církevními institucemi ve smyslu čl. 16 Listiny, ale 

49 WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluver ČR, 2012, 
s. 410.
50 WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluver ČR, 2012, 
s. 395.
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nemají  právní  formu  evidované  právnické  osoby  (respektive  nejsou  zapsány  v Rejstříku 

evidovaných právnických osob).51

Ústavní  soud se k jednotlivým principům náboženské svobody v ústavním pořádku 

České republiky vyjádřil také v nálezu sp. zn. Pl ÚS 2/06, v němž posuzoval ústavnost právě 

přijatého zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, kdy poznamenal, že 

„Česká republika je založena na principu laického státu. Podle čl. 2 odst. 1 LPS […] je totiž 

stát založen na demokratických hodnotách a ‚nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii ani na 

náboženské vyznání‘. Je zřejmé, že Česká republika musí akceptovat a tolerovat náboženský 

pluralismus, tzn. především nesmí diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý 

z náboženských směrů.“.52

Ze slov Ústavního soudu lze vyvodit závěr důležitý i pro otázku týkající se zajištění 

duchovní  péče  ve věznicích:  konfesní  neutralita  státu  není  sama  o  sobě  cílem,  nýbrž 

prostředkem  k zajištění  svobody  náboženského  vyznání  jako  základní  hodnoty  lidského 

dobra.  Neutralita  ve vztahu k náboženství  neznamená stejnou míru nepřátelství  vůči  všem 

náboženstvím, ale poskytnutí maximálního prostoru pro jejich působení.53

51 KŘÍŽ, Jakub. Autonomie církví. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 143.
52 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. října 2007, sp. zn. Pl ÚS 2/06.
53 KŘÍŽ, Jakub. Neutralita, nebo nepřátelství? Poznámky ze vztahu státu a náboženství. In: Revue církevního 
práva, 2010, č.2 (42), s. 166-167.
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Mezinárodní právo

K vymezení mezinárodního práva a vztahů, které jsou jím upraveny, nabízí jednotliví 

autoři  různě široké definice.  Obecně přijímaná definice  stanovuje,  že jde o soubor norem 

upravujících  vztahy  mezi  státy  a  jinými  subjekty  mezinárodního  práva  (kterým  je  např. 

Apoštolský stolec).54

Ústava  České  republiky  ve  své  článku  10  stanovuje,  že  „vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou 

součástí  právního řádu, stanoví-li  mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se 

mezinárodní smlouva.“ Takto přijaté mezinárodní smlouvy tedy mají aplikační přednost před 

zákonem.

3.0.1 Mezinárodní pakty z roku 1966 a další mezinárodní dokumenty

Mezinárodní  pakt  o  občanských  a  politických  právech  a  Mezinárodní  pakt  o 

hospodářských,  sociálních  a  kulturních  právech  svým  obsahem  navazují  na Všeobecnou 

deklaraci lidských práv.55

Pakt o občanských a politický právech mimo jiné vytvořil  Výbor pro lidská práva 

(Human Rights Committee), který je oprávněn řešit individuální stížnosti proti zemím, jež 

jsou smluvní stranou Prvního opčního protokolu k Paktu. 

Čl. 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech zakotvuje právo na 

svobodu myšlení, svědomí a náboženství, přičemž stanovuje výjimku z obecné zásady zákazu 

narušování  svobody vyznání,  která  je  podmíněna  ochranou  veřejné  bezpečnosti,  pořádku, 

zdraví nebo morálky nebo základních práv a svobod jiných. Toto omezení musí mít formu 

zákona.

54 ONDŘEJ, Jan, Josef MRÁZEK a Oto KUNZ. Základy mezinárodního práva veřejného. Praha: C. H. Beck, 
2018, s. 9.
55 Vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 13. října 1976 o Mezinárodním paktu o občanských a politických 
právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech č. 120/1976 Sb.
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Pro Československou socialistickou republiku se oba uvedené pakty z roku 1966 staly 

závaznými 23. března 1976. Neměly však ani formálně přednost před zákonem a skutečné 

transformace do vnitrostátního zákonodárství se před rokem 1989 nedočkaly.56

Ustanovení  paktu  byla  posílena  až  §  2  ústavního  zákona  č.  23/1991  Sb.,  který 

uvozoval Listinu základních práv a svobod a stanovil, že  „mezinárodní smlouvy o lidských 

právech a základních svobodách, Českou a Slovenskou Federativní Republikou ratifikované a 

vyhlášené, jsou na jejím území obecně závazné a mají přednost před zákonem“.

Přijetím Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení  nebo trestání57 (OPCAT) vznikla  České republice  povinnost  zřídit 

nezávislý orgán, který by vykonával systematické návštěvy a dozor v místech, kde se nachází 

osoby omezené na svobodě (kromě věznic jde také např.  o psychiatrické  léčebny).  Opční 

protokol vstoupil pro ČR v platnost 9. srpna 2006 a požadovaným nezávislým kontrolorem se 

stal veřejný ochránce práv.58 Kontrolu ombudsman zajišťuje skrz  institut tzv. systematických 

návštěv, při kterých smí ombudsman či jím pověřený pracovník vstupovat do všech míst v 

rámci věznice, nahlížet do veškeré dokumentace a vést indiviuální rozhovory se zaměstnanci 

věznice i s odsouzenými. V rámci kontroly, ke které je zmocněný v rámci OPCAT mimo jiné 

hodnotí, že nedochází k tzv. špatnému zacházení (ill-treatment).

 Problematiku špatného zacházení s osobami omezenými na svobodě řeší v rámci své 

činnosti  i  ESLP.  V  obou  případech  jde  o  jednání,  které  nerespektuje  lidskou  důstojnost. 

Formálně  může  spočívat  v  porušování  garantovaných  práv  vycházejícíh  z  mezinárodních 

smluv, ale i z neplnění instrukcí, pokynů, standartů péče, principů a postupů dobré praxe. Ve 

vztahu k duchovní péči bývá špatné zacházení dovozováno především v otázce poskytování 

nábožensky motivované stravy.59 

Právně  nezávazná  Standardní  minimální  pravidla  pro  zacházení  s vězni,  přijatá  na 

půdě Hospodářské a sociální rady OSN, vychází z pravidel přijatých Společností národů roku 

1934 a ČSSR tato doporučení přijala roku 1965.60 

56 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, s. 77.
57 Vyhláška ministra zahraničních věcí ČR o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižující -
mu zacházení nebo trestání č. 143/1988 Sb.
58 Ochrana  osob omezených na svobodě.  [online].  Dostupné z:  https://www.ochrance.cz/ochrana-osob-ome-
zenych-na-svobode/ [cit. 02. 01. 2021].
59 Např. zpráva veřejného ochránce práv ze dne 17. května 2017, sp. zn. 1271/2017/VOP/JM-7048/2017.
60 United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules).  [online]. 
Dostupné  z:  https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf 
[cit. 02. 01. 2021].
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Poskytováním duchovní  péče  se zabývají  články 41 a  42,  na  základě  kterých smí 

kvalifikovaný  zástupce  daného  náboženství  navštěvovat  vězně,  přičemž  v situaci,  kdy  je 

množství  vězňů  vyznávajících  danou  víru  vyšší,  je  doporučováno  zřídit  ve  věznici 

specializovanou pozici vězeňského duchovního, který by danou činnost vykonával na plný 

úvazek v pracovněprávním poměru. 

Evropská vězeňská pravidla přijatá Radou Evropy roku 1973 a naposledy revidovaná 

v červnu 2020 jsou právně nezávazným dokumentem vycházejícím z Minimálních pravidel 

OSN, které cílí na stanovení základních pravidel týkajících se péče o vězně a na vězeňskou 

správu.61

 Nad rámec  standardů stanovených  na  úrovni  OSN například  doporučují  plánovat 

denní režim odsouzeného s ohledem na případné požadavky vycházející z jeho náboženského 

přesvědčení.62 

Z  hlediska  uplatňování  Pravidel  v  českých  věznicích  je  nutno  poznamenat,  že 

Vězeňská služba ČR Pravidla skutečně vnímá jen jako doporučující. Jak vyplývá z několika 

reakcí  na  šetření  ombudsmana,  argument,  že  daný  požadavek  vychází  z  Pravidel  ředitelé 

věznic často odmítají s tím, že nejde o závazný dokument, ale pouhé doporučení vhodného 

postupu.63

K otázce  aplikace  mezinárodních  dokumentů,  které  mají  z  hlediska  mezinárodního 

práva  povahu  tzv.  soft-law  dokumetů  je  proto   nutné  poukázat  na  výklad  poskytnutý 

Ústavním  soudem  ve  věci  závaznosti  doporučení  Výboru  Rady  Evropy  proti  zabránění 

mučení (Council of Europe's  Commitee for the Prevention of  Torture). 

ÚS určil, že  i přes obecnou mezinárodněprávní nezávaznost těchto doporučení se  ve 

vztahu k orgánům moci veřejné jedná „o výklad autoritativní,  poskytovaný orgánem, který 

smluvní státy  zřídily  za  účelem  posílení  ochrany  osob  zbavených  osobní svobody  před 

mučením a nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním. (…). Od tohoto výkladu se 

lze  odchýlit,  tato  odchylka  však  musí  být  orgánem moci  veřejné důkladně  a  přesvědčivě 

odůvodněna.  V  opačném  případě,  pokud  orgán  veřejné  moci  relevantní  výklad  podaný 

Výborem ignoruje  či se s ním v odůvodnění dostatečně nevypořádá, ohrožuje tím základní 

61 European  Prison  Rules.  [online].  Dostupné  z:  https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-
3/16806ab9ae [cit. 02. 01. 2021].
62 Článek 29 Evropských vězeňských pravidel.
63 Viz např. yjádření ředitele poskyttnuté ke stížnosti pro veřejného ochránce práv, sp. zn. 7047/2008/VOP/
MBL.
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ústavněprávní hodnotu, jíž je dle čl. 1 odst. 2 Ústavy vázanost České republiky závazky, které 

pro ni vyplývají z mezinárodního práva.“64 

V  případě,  že se věznice rozhodne neaplikovat Pravidla  jí proto  vyplývá povinnost 

důkladně odůvodnit, proč dané doporučení není aplikováno.

Z hlediska  poskytování  duchovní  péče  ve  věznicích  je  signifikantní  také  úprava 

obsažená v neratifikované Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi Českou republikou a 

Svatým stolcem z 25. července 2002.65 

Článek 15 této konkordátní smlouvy zakotvuje právo katolické církve vykonávat v 

České  republice  duchovenskou  a  pastorační  službu  ve  věznicích,  vazebních  věznicích  a 

dalších zařízeních obdobného charakteru, přičemž podmínky této činnosti mají být upraveny 

na  základě  dohody  s příslušným správním úřadem.  Kanonicko-právní  vymezení  katolické 

církve ve vztahu k oblasti  vězeňství vychází ze dvou kánonů Kodexu kanonického práva. 

Kánon 383 CIC stanovuje, že diecézní biskupové se mají při výkonu své pastorační služby 

starat  o všechny křesťany svěřené do jejich  péče,  tedy i  o ty,  o  které,  vzhledem k jejich 

životním podmínkám nemůže být postaráno běžnou pastýřskou péčí.  66 Kánon 568 CIC pak 

pro skupiny, kterým se nemůže dostat řádné péče faráře, doporučuje ustanovení kaplana. V 

dikci  kánonu 568 je  kaplanem „kněz,  kterému je natrvalo alespoň z části  svěřena péče o 

některé společenství nebo zvláštní skupinu křesťanů“.67 

Poslanecká  sněmovna  však  při  svém hlasování  dne  21.  května  2003  nedoporučila 

konkordátní smlouvu k ratifikaci. Důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí, pravděpodobně 

nespočívaly v nesouhlasu s  materiálním obsahem smlouvy,  ale  v napětí  mezi  Poslaneckou 

sněmovnou a jinými ústavními orgány, které souviselo s tehdy projednávaným zákonem o 

církvích.68 Podepsaná,  ale  neratifikovaná  konkordátní  smlouva  se  tak  nestala  závaznou 

součástí právního řádu a pravděpodobně již nelze předpokládat, že ve svém původním znění 

bude znovu k ratifikaci doporučena.

64 Nález ÚS ze dne 27. října 2015, sp. zn. I. ÚS 860/15.
65 Text smlouvy je dostupný v Revue církevního práva č. 22-2/2002, Praha, s. 163-175.
66 Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny. Latinsko-české vydání s věcným 
rejstříkem. Praha: Zvon, České katolické nakladatelství, 1994, s. 171.
67 Op. citace Kodex kanonického práva, 1994, s. 263.
68 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, s. 109-110.
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3.0.2 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Evropská  úmluva  o  ochraně  lidských  práv  a  základních  svobod,  sjednaná  v rámci 

Rady Evropy, zavazuje smluvní strany respektovat lidská práva v ní kodifikovaná. Dodatkový 

protokol č.  11 k Úmluvě zřídil  Evropský soud pro lidská práva,  který se zabývá zejména 

projednáváním individuálních stížností, jež může předložit fyzická osoba, nevládní organizace 

nebo skupina  osob,  které  se  považují  za  poškozené v důsledku  porušení  práv  přiznaných 

Úmluvou a jejími protokoly jednou ze smluvních stran.69

Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva jsou na základě čl. 46 Úmluvy pro stát, 

který byl stranou řízení, závazné. 

Vzniká  mu  tedy  povinnost  poskytnou  stěžovateli  tzv.  spravedlivé  zadostiučinění 

přiznané soudem a dále přijmout všechna potřebná opatření, která v maximální možné míře 

obnoví stav existující  v době, než ke shledanému porušení Úmluvy došlo – vychází  se ze 

zásady restitutio in integrum. 

Nad rámec individuálních opatření  je pak stát  povinen přijmout  opatření  obecného 

charakteru  s cílem  zabránit  obdobnému  porušení  Úmluvy  v budoucnu.  Tím,  že  je  ESLP 

povolán  podávat  autoritativní  výklad  Úmluvy,  jsou  pro  Českou  republiku  závazná 

i rozhodnutí soudu přijatá vůči jiným státům, a to z titulu věci interpretované. Neexistují-li 

v dané situaci relevantní rozdíly, pak je zřejmé, že podobný výklad je použitelný univerzálně 

na všechny smluvní státy.70 

Ústavní soud ČR v této souvislosti uvedl, že  „relevance rozhodnutí ESLP dosahuje 

v českém právním řádu ústavněprávní kvality. Orgány moci veřejné mají obecnou povinnost 

přihlížet k interpretaci Úmluvy prováděné ESLP, a to jak ve věcech, kde bylo rozhodováno 

proti České republice, tak i ve věcech, které se týkají jiného členského státu Úmluvy, pokud 

tyto věci mají podle své povahy význam pro interpretaci Úmluvy v českém kontextu.“.71

K otázce významu judikatury ESLP je  vhodné poukázat  na existenci  tzv.  pilotních 

rozsudků, jejichž cílem je zefektivnění postupů v situaci, kdy je ve smluvním státě shledán 

z hlediska práv chráněných Úmluvou strukturální problém. V případě, kdy ESLP vydá vůči 

69 Čl. 34 EÚLP.
70 KONŮPKA, Petr. Judikatura ESLP v oblasti vězeňství. [online]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/filead-
min/user_upload/Konference/Konference_2012/Konupka_Judikatura.pdf [cit. 02. 01. 2021].
71 Nález ÚS sp. zn. I. ÚS 310/05 ze dne 15. listopadu 2006.
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jednomu  státu  větší  množství  odsuzujících  rozsudků,  které  indikují  existenci  problému 

strukturálního  charakteru,  posoudí  ESLP  vedle  individuální  stížnosti  i  vnímaný  obecný 

problém a v rozsudku pak státu uloží i přijetí generálních opatření zacílených na odstranění 

závadného stavu. 

Soud často při hodnocení stížností užívá pojem tzv. prostoru pro uvážení (margin of 

appreciation), který vyjadřuje zásadu, že smluvní státy mají při aplikaci Úmluvy poměrně 

široký prostor interpretace vázaný na konkrétní skutkové okolnosti.72

Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství je upraveno v čl. 9 Úmluvy, který 

je rozdělen do dvou odstavců. Zatímco první odstavec formuluje právo, odstavec druhý určuje 

meze těchto práv. 

Subjektem  těchto  práv  je  „každý“,  tedy  každá  fyzická  osoba,  jde  tedy  o  právo 

individuální, na základě čl. 34 Úmluvy se dále ochrany mohou domáhat i samotné církve a 

náboženské společnosti, aniž by musely spoléhat na ochranu skrze své jednotlivé členy.

 K tomuto závěru došel Soud postupně. Zpočátku se totiž ESLP přikláněl k názoru, že 

církev jako právnická osoba nemůže mít práva v čl. 9 uvedená a ochrana má být garantována 

pouze jejím členům jako fyzickým osobám.73 Obrat v tomto směru nastal až s rozhodnutím ve 

věci X. a Scientologická církev proti Švédsku, kdy bylo konstatováno, že rozlišování mezi 

stížností církve jako právnické osoby a stížností jejích členů je bezpředmětné, protože církev 

podává stížnost především v zájmu svých členů, mělo by proto být akceptováno, že i církve a 

náboženské společnosti mohou být příjemcem práv zakotvených v čl. 9 Úmluvy.74

Účast na bohoslužbách, přístup do vězeňské kaple či návštěvu duchovního můžeme 

považovat za individuální vyjádření náboženské svobody jednotlivce,  které je přímo spjaté 

s jeho  vírou.  ESLP  je  tak  z  hlediska  ochrany  práva  na  náboženskou  svobodu  oprávněn 

posuzovat stížnosti mířící na porušení čl. 9 Úmluvy, které zahrnují jak forum internum, tedy 

vnitřní názorovou autonomii jednotlivce, tak i forum externum jako projev těchto přesvědčení. 

Uvedený  výčet  chráněných  projevů,  který  Úmluva  obsahuje,  je  demonstrativního 

charakteru. Je zřejmé, že ve většině případů se osoba nacházející se ve výkonu trestu či vazby 

bude domáhat právě porušení práv vyplývajících z fora externa, zásah do fora interna by totiž 

zahrnoval kontrolu myšlení. M. Bobek uvádí, že jediným možným „omezením“ rozsahu fora 

72 KMEC, Jiří a kol. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 89-91.
73 Rozhodnutí EKLP ze dne 17. prosince 1968 , Církev X proti Velké Británii, stížnost č. 3798/68 .
74 Rozhodnutí EKLP ze dne 5. května 1979, X a Scientologická církev proti Švédsku, stížnost č. 7805/77.
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interna je  oblast  definiční,  tedy otázka,  co lze či  nelze  ještě  považovat  za náboženství  či 

náboženské vyznání.75

Z hlediska přístupu k ochraně kolektivní náboženské svobody je současná judikatura 

ESLP poměrně stabilní,  větší  vývoj je  pozorovatelný v přístupu k individuální  náboženské 

svobodě. 

V prvních letech  činnosti  Evropské komise  pro lidská práva však  nebyl  kolektivní 

náboženské svobodě přikládán dostatečný význam, tento postoj byl ale záhy přehodnocen. 

Štrasburské  orgány  ve  své  judikatuře  napřed uznaly,  že  zajištění  veřejného  projevu 

náboženského  přesvědčení  je  navázané  na  sdružovací  právo  chráněné  článkem  11. 

V rozsudcích  Hasan a Chausch proti Bulharsku76 či  Metropolitní církev Bessarábie a ostatní 

proti Moldavsku77 pak byla postulována nejen povinnost státu být nestranným a neutrálním 

arbitrem v případě sporů uvnitř náboženských uskupení, ale soud zdůraznil i důležitost uznání 

náboženského společenství, včetně jeho právní subjektivity.

V oblasti kolektivní náboženské svobody se ESLP v poslední době zabýval především 

problematikou registrace církví  a náboženských společností.  V případu  Metodiev a ostatní 

proti  Bulharsku78 odmítl  smluvní stát  registraci  islámského hnutí  Ahmadija  kvůli  vnímané 

podobnosti  s již  registrovanou  náboženskou  společností.  Z toho  důvodu  tak  vnitrostátní 

orgány požadovaly předložení soupisu základních obřadů tohoto hnutí a charakteristiky jejich 

víry z důvodu odlišení  jednotlivých  vyznání.  Dle  názoru  ESLP by však přijetí  této  praxe 

mohlo  vést  k plošnému  odmítání  registrací  nových  náboženských  uskupení  jen  z důvodu 

podobnosti zásad, ze kterých vychází. Následkem by tak byl tlak na věřící identifikujícími se 

s podobnou náboženskou filozofií, aby se stali členy jednoho specifického subjektu. Stát by si 

tak de facto uzurpoval pravomoc hodnotit doktrinální otázky víry, tedy problematiku spadající 

výlučně pod působnost samotné církve či náboženské společnosti.

V kontextu moderní evropské penologie, na kterou soud často odkazuje, je svobodný 

projev víry uvnitř věznice mnohými vnímán jako jeden ze základních prostředků vedoucích 

k nápravě pachatele.79 Opakem tohoto přístupu je názor, že k realizaci práv odsouzených je 

třeba přistupovat restriktivně, ale s ním se soud obecně příliš neztotožňuje.80 

75 Op. citace KMEC a kol, 2012, s. 972.
76 Rozhodnutí ESLP ze dne 26. října 2000, Hasan a Chausch proti Bulharsku, stížnost č. 30985/96.
77 Rozhodnutí ESLP ze dne 13. prosince 2001, Metropolitní církev Bessarábie a další proti Moldavsku, stížnost 
č. 45701/99.
78 Rozhodnutí ESLP ze dne 15. června 2017, Metodiev a ostatní proti Bulharsku, stížnost č. 58088/08.
79 FÁBRY, A. Penológia. Bratislava: Eurokodex, 2009, s. 90.
80 GREGOR, Martin.  Ochrana náboženskej  slobody vo väzniciach z  pohladu Europského súdu pro ludské 
práva. In: BENÁK, Jaroslav (ed.). Církev a stát. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2018, s. 159.
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Na základě ustálené judikatury ESLP platí, že vězněné osoby nadále požívají všechna 

svá základní práva a svobody garantované Úmluvou kromě práva na osobní svobodu, bylo-li 

jejich zadržení v souladu s čl. 5 Úmluvy.

K omezení dalších práv (tedy i práva na projev jejich náboženství) je možné přistoupit 

jen na základě zákona, sleduje-li toto omezení legitimní cíl. Při posuzování opodstatněnosti je 

třeba zachovat proporcionální přístup. Na druhé straně však bylo mnohokrát zdůrazněno, že 

zachování veřejného pořádku je jedním z vůdčích legitimních cílů.81 

Do ochrany práv dle čl. 9 dále vstupuje čl. 14 EÚLP, který je tzv. „antidiskriminačním 

článkem“ a zaručuje, že užívání práv a svobod přiznaných Úmluvou musí být zajištěno bez 

diskriminace založené na jakémkoli důvodu. 

 EÚLP  užívá  pojmy náboženství,  náboženské  vyznání,  náboženské  přesvědčení  a 

náboženská víra do jisté míry zaměnitelně, jejich obsah však není zcela totožný, a proto se 

ESLP  snažil  několikrát  tyto  pojmy  vytyčit.  Ochrana  vyplývající  z práva  na  svobodu 

náboženského vyznání se tak dle ESLP vztahuje na situace,  kdy víra jednotlivce dosahuje 

určité míry přesvědčivosti, vážnosti, soudržnosti a významu pro jeho jednání.82 

Svobody náboženského vyznání se úzce dotýká svoboda přesvědčení, čímž se rozumí 

přesvědčení nejen náboženské, ale i přesvědčení týkající se jiného světonázoru nereligiózního 

charakteru. Pod tento pojem ESLP zahrnuje pacifismus, vegetariánství a veganství či opozici 

proti možnosti legálního přerušení těhotenství.83 

Pojem přesvědčení  či  víry  je  tedy  v tomto  smyslu  terminologicky  širší  než  pojem 

náboženství.  P.  Jäger  uvádí,  že  pojem  náboženství  se  vyznačuje  hlubší  systematikou  a 

komplexností jakožto souhrn náboženských pravd, etiky a pravidel chování.84

81 KMEC, Jiří a kol. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 986.
82 Viz např. rozhodnutí ESLP ze dne 15. ledna 2013, Eweida a ostatní proti Spojenému království, stížnost č. 
48420/10.
83 Guide on Article 9 of the European Convention of Human Rights, [online] dostupné z:  https://www.echr.-
coe.int/Documents/Guide_Art_9_ENG.pdf  [cit. 02. 01. 2021].
84 WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluver ČR, 2012, 
s. 373-374.
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Zákony a vyhlášky

Český  právní  řád  používá  pro  organizované  formy  náboženského  života  sousloví 

církve a náboženské společnosti. Toto formální označení zahrnuje náboženská uskupení ve 

všech  podobách,  ať  již  jde  o  kolektivy  neformální,  bez  uznané  právní  osobnosti,  anebo 

formalizované v některé právem předvídané formě. 

V praxi  se  nejčastěji  jedná  o korporace  registrované podle  zákona č. 3/2002 Sb.,  o 

církvích  a  náboženských  společnostech.  Z právního  hlediska  není  mezi  označením  církev 

a náboženská  společnost žádný  rozdíl.  J.  R.  Tretera  k tomu poznamenává:  „O tom,  které 

z obou  tradičních  a  konfesními  zákony  užívaných  označení  ta  která  církev  či  náboženská 

společnost  použije,  je  otázkou  její  svobodné  volby.  Uvedená  alternativa  není  závazná 

(exkluzivní), takže existuje i třetí možnost: v názvu církve i náboženské společnosti se nemusí 

objevit žádné z obou uvedených označení.“85

Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech vymezuje tzv. zvláštní 

práva  církví  a  náboženských  společností, která  se  týkají  působení  těchto  institucí  ve 

veřejnoprávní oblasti. 

Dle J.  Kříže má takto koncipovaný systém určité  nedostatky.  Chápáním zvláštních 

práv  jako  oprávnění  totiž  dochází  dle  jeho  názoru  k upozadění  výkonu  základních  práv 

jednotlivců nacházejících se v institucích se zvláštním režimem (tedy nejen ve věznicích, ale 

např. také v nemocničních zařízeních).86 

Zvláštním právem, specifickým pro obsah této práce, je především zakotvení práva 

„pověřit  osoby  vykonávající  duchovenskou  činnost  k výkonu  duchovenské  služby 

v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, 

ochranné léčení a ochranná výchova“. 87 Dle dikce zákona jde o práva přiznávaná v celku, ač 

Ministerstvo  kultury  po  určitou  dobu  považovalo  právo  na  výkon  duchovní  činnosti  v 

85 TRETERA, Jiří  Rajmund.  Stát  a církve  v České republice.  Kostelní  Vydří:  Karmelitánské nakladatelství, 
2002, s. 70.
86 KŘÍŽ, Jiří. Zákon o církvích a náboženských společnostech: komentář. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 94.
87 § 7 zákona 3/2002 Sb.
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ozbrojených  silách  a  právo  na  výkon duchovní  činnosti  ve  věznicích  za  dvě  samostatná, 

jednotlivě přiznávaná zvláštní práva.88

Charakter  poskytované duchovní  péče  má ve  věznicích  ekumenický,  nadkonfesijní 

charakter. Vězeňský kaplan nadále zůstává vyslancem své církve (a z hlediska jejích vnitřních 

norem je  nadále  subjektem těchto  interně  stanovených práv  a  povinností),  ale  v kontextu 

prostředí, ve kterém působí, je akcentován širší, resocializační rozměr této služby.89

Ústavní soud ke vztahu církví a náboženských společností a veřejného života mimo 

jiné určil, že „úkol církví a náboženských společností nelze v žádném případě redukovat jen 

na prosté vyznávání určité náboženské víry, jejich činnost je podstatně širší a spočívá též ve 

vyzařování náboženských hodnot navenek, a to prostřednictvím nejen religiózní činnosti, ale 

taky například činnosti charitativní, humanitární a obecně vzdělávací“. 90 

Dílčí  aspekty  duchovní  služby  ve  věznicích  jsou  upraveny  v dalších  zákonných 

a podzákonných předpisech: 

Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby zakládá právo na duchovní péči pro osoby ve 

vazbě.  Zákon  mimo  jiné  obsahuje  demonstrativní  výčet  poskytované  péče  náboženského 

charakteru.  Jde  především  o  individuální  pastorační  návštěvy,  konání  bohoslužeb  a 

zajišťování  náboženské  literatury.  Možnost  omezení  poskytování  těchto  služeb  vyplývá 

z účelu vazby, opět ale platí, že nárok na duchovní péči není generálně omezitelný. Obviněný 

má také nárok na individuální návštěvy duchovního stojícího mimo systém Vězeňské služby, 

přičemž tyto pastorační návštěvy nepodléhají obecnému omezujícímu režimu návštěv dle § 14 

zákona. Možnost omezení práv a svobod obviněného vyplývá dle § 2 zákona z účelu vazby.

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb.,  kterou se vydává řád výkonu 

vazby zmiňuje poskytování  duchovní péče v kontextu omezení  negativních účinků izolace 

obviněného, které jsou způsobeny jeho vzetím do vazby. V dikci vyhlášky je vězeňský kaplan 

„pověřenou  osobou“,  přičemž  realizace  jeho  pracovní  náplně  vyplývá  z  vnitřního  řádu 

věznice,  ke které je kaplan přiřazen. Dle § 4a zákona může věznice i nad rámec činnosti  

vězeňského kaplana spolupracovat s církvemi a náboženskými společnostmi na externí bázi.

V.  Mitáš  poznamenává,  že  úkolem kaplana  působícího  ve  vazební  věznici  není,  v 

souladu se zásadou presumpce neviny, vést klienta k sžití se s vinou, jak předpokládá ve své 

88 MADLEŇÁKOVÁ, Lucia. Vojenský kaplan jako účastník sporu z veřejnoprávní smlouvy. In: Církev a stát. 
Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2018, s. 19.
89 BELÁŇOVÁ, Andrea, TREJBALOVÁ, Tereza. „Prvních deset let jsem si s personálem netykal“. Pozice 
kaplana v české věznici. In: Sociológia, č. 52, Bratislava, Sociologický ústav SAV, 2020, s. 12.
90 Nález Ústavního soudu České republiky. Sp. zn. Pl. ÚS 6/02 ze dne 27. listopadu 2002.
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preambuli Dohoda o duchovní službě. Terapeutické působení na obviněného ve vazbě má vést 

k  udržování  dobrého  psychického  stavu,  který  může  být  podlomen  nucenou  izolací 

způsobenou detencí ve vazební věznici.91

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí  svobody, dále specifikuje duchovní 

službu poskytovanou jednotlivcům ve výkonu trestu odnětí svobody.92 Ke konání společných 

náboženských  obřadů  celebrovaných  pro  odsouzené  zpravidla  dochází  v době  pracovního 

klidu,  přičemž  rozvržení  bohoslužeb  je  dále  specifikováno  vnitřními  řády  věznic,  které 

rozvádí organizaci věznic v individuálním kontextu dané instituce. 

Důvodová zpráva  uvádí,  že  právo odsouzených  na  duchovní  péči  či  jiné  obdobné 

duchovní služby sleduje humanitární cíle. Má se jednat o formu pomoci napomáhající rozvoji 

mravního  cítění  pachatele,  akceptaci  viny  a  projevení  lítosti  za  spáchaný  trestný  čin.  B. 

Burkiewicz k tomu poznamenává, že „elementárním cílem je vrátit člověka společnosti tak, 

aby v ní byl schopen žít a ona jej mohla akceptovat.“93

Návrh na přiznání   oprávnění k výkonu zvláštního práva poskytování duchovní péče 

ve  věznicích  může  podat  registrovaná  církev  nebo  náboženská  společnost,  která  splňuje 

následující podmínky:

 ke dni  podání  návrhu na  registraci  se  zvláštními  právy je  registrovaná  církev bez 

tohoto přívlastku po dobu nejméně deseti let,

 zveřejňuje  každoročně  po  dobu  deseti  let  před  podání  uvedeného  návrhu  výroční 

zprávy o činnosti,

 plní řádně závazky vůči státu a třetím osobám, 

 prokáže,  že  se  k ní  hlásí  nejméně  tolik  zletilých  občanů  nebo  cizinců  s trvalým 

pobytem v České republice, kolik odpovídá 0,1 % z celkového počtu obyvatel podle 

posledního sčítání lidu.94

V případech náboženských společenství  bez zvláštních práv smí být duchovní  péče 

poskytována  v rámci  návštěvních  hodin  dané  věznice.95 Tato  situace  se  mimo jiné  týká  i 

Ústředí  muslimských  obcí  České  republiky.  Islámská  nadace  v Praze,  která  není 

91 MITÁŠ, Václav. Duchovenská služba v penitenciárním prostředí. Občanské sdružení VDP a Institut vzdě-
lávání VSČR, Praha, 2007, s. 28.
92 § 20 zákona 169/1999 Sb.
93 Op.citace MITÁŠ, V., 2007, s. 34.
94 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, s. 121.
95 Stránky Vězeňské duchovenské péče. [online]. Dostupné na: https://www.vdpcr.eu/o-nas [cit. 02. 01. 2021].
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registrovanou  náboženskou společností  ale  nadací,  však  mimo jiné  prostřednictvím svých 

dobrovolníků  zajišťuje  duchovní  péči  ve  vazební  věznici  Praha-Ruzyně,  a  to  na  základě 

dohody s vězeňským kaplanem.96 

Zákon  dále  demonstrativně  stanovuje,  jakými  způsoby  se  uvedené  církve  a 

náboženské  společnosti  mohou  podílet  na  naplnění  účelu  trestu.  Opět  jde  především  o 

pastorační  návštěvy,  individuální  rozhovory,  zajišťování  náboženské  literatury  či  přípravy 

odsouzených  k propuštění  z výkonu  trestu  a  vedení  nábožensky  orientovaných  programů. 

Tyto  programy  mohou  být  v  současném  pojetí  součástí  tzv.  programů  zacházení 

(deklarovaným  cílem  je  „vytvoření  předpokladů  pro  soběstačný  život  v  souladu  se 

zákonem“).97 Právo  na  existenci  dedikovaných  náboženských  programů  vyplývá  i  z 

Evropských vězeňských pravidel.98

Definice penitenciárních náboženských programů je nejasná, tento druh výchovného 

vězeňského  programu  totiž  nemusí  mít  nutně  náboženský  obsah  a  naopak  řada  zdánlivě 

nenáboženských  programů  může  obsahovat  prvky  integrované  z  různých  náboženských 

tradic,  typicky  meditaci.  A.  Beláňová  náboženský  program  ve  věznici  definuje  jako 

dobrovolnou  iniciativu  zasazenou  do  náboženského  kontextu,  které  se  většinově  účastní 

osoby,  které  se  považují  za věřící.99 V kontextu americké  vězeňské praxe se v některých 

věznicích  Spojených  států  začínají  prosazovat  programy tzv.  mindfulness  meditace,  která 

bývá podřazena pod náboženské programy.100 

Kaplan  působící  v  mužské  věznici  s  ostrahou  k  programu,  který  v  instituci  vede 

poznamenal, že  „teologické poučky, na které narazíte v nedělní škole v programu většinou 

nepoužívám. Spíš si připravím nějaký biblický příběh, o kterém mám pocit, že bude z nějakého 

důvodu rezonovat a osekám ho tak, aby nejvíc vyčníval lidský aspekt. A chlapi pak říkají ´ty 

vole, Padre, to je jako ze života jo?´ a já jen odkážu na část Bible, ve které si to v případě 

zájmu  můžou  přečíst  nebo  jim  zmíněné  pasáže  vytisknu,  někteří  si  tam  rádi  vpisují 

poznámky.“ 101

96 Duchovní služba ve věznici Praha Ruzyně. [online].  https://www.vscr.cz/vazebni-veznice-praha-ruzyne/o-
nas/duchovni-sluzba/ [cit. 02. 01. 2021].
97 Koncepce vězeňství do roku 2025. Ministerstvo spravedlnosti, 2016. [online]. Dostupné z: https://justice.cz/
web/msp/koncepce-vezenstvi [cit. 02. 01. 2021].
98 Článek 28 Evropských vězeňských pravidel.
99 BELÁŇOVÁ, Andrea, TREJBALOVÁ, Tereza. „Prvních deset let jsem si s personálem netykal“. Pozice 
kaplana v české věznici. In: Sociológia, roč. 52, č. 1, Bratislava, Sociologický ústav SAV, 2020, s. 7.
100 Prison Mindfulness Institute. [online]  Dostupné na: https  ://www.prisonmindfulness.org/   [cit. 02. 01. 2021].
101 Vězeňští kaplani, se kterými jsem měla možnost o jejich práci hovořit většinou  neužívají termín „odsou-
zený“, ale preferují spíše označení „klient“ či „bratr“.
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Vyhláška Ministerstva spravedlnosti  č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu 

trestu odnětí  svobody specifikuje pověřené osoby vykonávající  duchovenskou činnost.  Jde 

o kvalifikované duchovní pověřené k této činnosti vedením příslušné církve nebo náboženské 

společnosti,  s jejichž  působením  vyslovil  ředitel  věznice  souhlas.  Zákon  dále  specifikuje 

programy zacházení,  vypracovávané  na  základě  individuální  evaluace  odsouzeného,  které 

stanovují specifické postupy práce s odsouzeným během výkonu jeho trestu. Jejich cílem je 

naplnit  účel  trestu,  což  je  dle  zákona  podpora  takových  postojů  a  dovedností,  které 

odsouzenému pomohou vést soběstačný život v souladu se zákonem. Podle § 73 vyhlášky o 

výkonu trestu může církev či náboženská společnost mající vztah k odsouzenému  žádat o 

podání zprávy o odsouzeném, včetně oznámení jeho propuštění.

Zákon  č.  349/1999  Sb.,  o  Veřejném  ochránci  práv,  vstupuje  do  problematiky 

poskytování duchovní péče ve věznicích především skrz institut individuálních stížností na 

podmínky ve věznicích či na postup Vězeňské služby ČR. Jak již bylo zmíněno v kontextu 

mezinárodněprávní úpravy, od roku 2006 pak ombudsman hodnotí podmínky ve věznicích na 

základě  požadavků  vyplývajících  z Opčního  protokolu  k Úmluvě  proti  mučení  a  jinému 

krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.102 

Ve vztahu k tématu této práce veřejný ochránce práv uvádí, že stížnosti týkající  se 

duchovní péče jsou ojedinělé a nejčastěji se týkají dietárních požadavků (poskytování halal či 

košer  stravy)  či  možnosti  mít  během  výkonu  trestu  při  sobě  předměty  náboženského 

charakteru.103 

V souladu s § 9 zákona o VOP smí ombudsman jednat jak na základě podnětu, tak i na 

základě  vlastní  iniciativy,  případné  kontrolní  návštěvy,  které  je  oprávněn  činit  ve  všech 

místech,  kde  se  nachází  osoby  omezené  na  osobní  svobodě  nemusí  dopředu  instituci 

oznamovat,  není vázán úředními hodinami a činit  je může kdykoliv.  Během návštěvy má 

ombudsman  či  jím  pověřený  zaměstnanec  právo  na  soukromý  rozhovor  s  osobami 

omezenými na svobodě a právo na přístup ke všem relevantním dokumentům a záznamům. 

Na formální požadavky podnětu podávanému ombudsmanovi se nevztahuje úprava správního 

řádu, byť jde o podnět adresovaný orgánu veřejné moci, v této situaci se uplatní  pouze úprava 

§ 11 zákona o VOP, který je lex specialis. 

102 Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo tres-
tání. [online].  https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/Umluvy/.  [cit. 02. 01. 2021].
103 Stížností muslimů ve věznicích přibývá. [online]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/domov/s-pribyvanim-
muslimu-se-mnozi-i-stiznosti-tvrdi-ceske-veznice.A150818_134721_ln_domov_jzl [cit. 02. 01. 2021].
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Zjistí-li  ombudsman v rámci  šetření  porušení  právních předpisů či  jiná  pochybení, 

může požadovat  vyjádření  orgánu,  vůči  kterému šetření  probíhalo  a navrhnout  opatření  k 

nápravě. 

3.0.3 Dohoda o duchovní službě

J.  R  Tretera  a  Z.  Horák  ve  svém  rozlišení  náboženských  svobod  hovoří  o  tzv. 

kontraktační náboženské svobodě, spočívající v možnosti církví a náboženských společností 

doplňovat zákonnou úpravu vztahu církví a státu smlouvami.104 

Touto  smlouvou  je  i  Dohoda  o  duchovní  službě,  publikovaná  jako  nařízení 

generálního  ředitele  Vězeňské  služby ve sbírce  jeho nařízení  jako č.  67/2013 ze  dne  23. 

listopadu  2013,  která  nahradila  předchozí  dohodu  z roku  2008.  Dohoda  upravuje  výkon 

duchovní služby na místech, kde je vykonávána vazba, trest odnětí svobody a zabezpečovací 

detence, na ochranné léčení a ochrannou výchovu se dohoda nevztahuje. 

Uvedená dohoda má dle L. Madleňákové podobu veřejnoprávní smlouvy, jejíž režim 

se řídí 5. částí správního řádu, protože ač jde o službu upravenou normami trestněprávními, 

jejím cílem je naplnění veřejného zájmu prostřednictvím nápravy pachatele trestného činu.105 

Kompetence uzavřít veřejnoprávní vztah vyplývá z § 43 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí 

svobody, nicméně povaha poskytované služby má silně sociální charakter a slouží širšímu 

veřejnému  účelu,  který  u  tohoto  typu  smluv  správní  řád  předvídá.  Dohoda  tak  obecně 

naplňuje znaky uvedené v § 159 správního řádu a  případné spory z této dohody by tak měly 

být řešeny podle správního řádu.106

Účelem Dohody o duchovní službě je stanovit podmínky pro vzájemnou spolupráci a 

pomoc při zajišťování duchovní péče v českých věznicích. Duchovní služby dle této dohody 

jsou  zajišťovány  jednak  osobami  v pracovním  poměru  k Vězeňské  službě,  které  jsou 

zaměstnané  jako vězeňští  kaplani,  a  dále  skrz dobrovolnou duchovní  službu zajišťovanou 

spolkem Vězeňská duchovenská péče, případně i mimo něj.

104 TRETERA Jiří, Rajmund a Záboj HORÁK.  Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, s.102-106.
105 MADLEŇÁKOVÁ, Lucia. Právní základ poskytování duchovní péče ve věznicích. In: Správní právo. Praha: 
Ministerstvo vnitra ČR, 2013, č. 7-8, 2013, s. 408.
106 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád.
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Dohoda tak zakládá tři modely poskytování duchovní péče ve věznicích:

1 Duchovní  péče  poskytovaná  Vězeňskou  duchovní  službou  jako  sborem 

profesionálních duchovních, kteří jsou v pracovním poměru k Vězeňské službě České 

republiky na pozici  tzv.  vězeňského kaplana.  Podmínkou výkonu jejich činnosti  je 

pověření od církve,  která je duchovním ustavila  (tento proces se liší  s ohledem na 

interní pravidla dané církve či náboženské společnosti).

2 Duchovní  péče  poskytována  dobrovolníky  sdruženými  ve  spolku  Vězeňská 

duchovenská péče, z. s., která funguje jako dobrovolné sdružení křesťanů bez ohledu 

na jejich denominaci.

3 Dobrovolná  služba  mimo  rámec  Vězeňské  duchovenské  péče:  tímto  způsobem ve 

věznicích působí zástupci  nekřesťanských náboženských společenství,  primárně jde 

o Ústředí židovských obcí a Ústředí muslimských obcí. K osobám, které chtějí působit 

ve  věznicích  tímto  způsobem  se  vyjadřuje  příslušný  vězeňský  kaplan.  Důvodem 

formalizovaného  postupu  v této  situaci  je  dle  V.  Mitáše  zajištění  profesionality 

jednotlivce, který přichází do styku s vězněm a zabránění negativního působení skrz 

duchovní  péči.107 Tímto  způsobem  poskytuje  duchovní  péči  Islámská  nadace  ve 

Vazební věznici Praha-Ruzyně.

Lze  dovodit,  že  text  dohody  o  duchovní  službě  není  pouze  proklamativního 

charakteru,  nýbrž určuje  práva a povinnosti  konkretizující  zákonná ustanovení,  kterými  se 

Vězeňská služba ČR musí řídit.

Poskytování duchovní péče v kontextu dohody je ze své podstaty striktně ekumenické. 

Nárok  na  duchovní  péči  má  každý,  bez  ohledu  na  deklarované  náboženské  přesvědčení. 

Vzhledem k tomu,  že  Česká  republika  náboženské  vyznání  svých  občanů  oficiálně  nijak 

neeviduje ani neexistuje proces, na základě kterého by Vězeňská služba byla schopna získat 

relevantní  informace tohoto charakteru.  Vstupní dotazník,  který odsouzený při  nástupu do 

výkonu trestu odnětí svobody vyplňuje sice  umožňuje vyplnit, k jaké víře se odsouzený hlásí, 

s touto informací ale v kontextu poskytování duchovní péče není dále nakládáno, slouží jen 

pro statistické účely. Vězeňští kaplani proto zásadně „neobchází vězně“, kteří se při nástupu k 

výkonu trestu přihlásili  k  určitému náboženství.  V souladu s principem dobrovolnosti,  na 

kterém je vězeňská duchovní péče postavena, by toto jednání nebylo vnímáno jako žádoucí. 

107 MITÁŠ,  Václav.  Duchovenská  služba  v penitenciárním  prostředí.  Praha:  Občanské  sdružení  Vězeňská 
duchovenská péče, Institut vzdělávání Vězeňské služby České republiky, 2007, s. 63.
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Navíc,  jak  již  bylo  předestřeno  v  části  výkladu  týkajícího  se  ústavněprávních 

východisek, každý má právo své náboženské vyznání svobodně a kdykoliv změnit, proto by 

jakákoliv  snaha  jdoucí  nad  rámec  evidence  pro  statistické  účely   byla  v tomto  smyslu 

pravděpodobně  kontraproduktivní.  S ohledem  na  to,  že  vězeňští  kaplani  se  v souladu 

s Koncepcí  rozvoje  vězeňství108 zároveň  podílí  na  tvorbě  a  následné aplikaci  výchovných 

programů zacílených na hodnotové změny myšlení odsouzených, by navíc striktní rozlišování 

vězňů podle jejich náboženského přesvědčení šlo proti smyslu této úpravy. 

Podstatnou součástí činnosti vězeňského kaplana má v současném pojetí být rovněž 

péče  o spoluzaměstnance  věznice  a  poradenská  služba  ředitelům  věznic  v oblasti  etiky  a 

náboženské  problematiky.  Jak  ale  poznamenávají  v  rámci  své  své  sociologické  studii  A. 

Beláňová a T. Trejbalová, tato služba není v českém prostředí reálně využívána.109

3.0.4 Nařízení  generálního ředitele  Vězeňské služby České republiky,  řády věznic a 
další dokumenty

Vězeňská  služba  České  republiky  je  zmocněna  k vydávání  podzákonných  aktů  na 

základě zmocnění v zákoně o Vězeňské a justiční stráži, zákoně o výkonu vazby, zákoně o 

výkonu trestu odnětí svobody, zákoně o výkonu zabezpečovací detence a zákoně o svobodě 

náboženského  vyznání  a  postavení  církví  a  náboženských  společností.  Tato  nařízení  jsou 

vydávána ve Sbírce nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. 

Z hlediska ústavněprávní  teorie dělby moci  vyplývá tato pravomoc z čl.  79 odst. 3 

Ústavy. Jak zmiňuje D. Hendrych, jde o výraz působnosti subjektu, která je dána zákonnými 

zmocněními uvedenými ve výše uvedených zákonech.110 

Touto  formou  jsou  pak  vydávány  vnitřní  řády  věznic,  které  dále  specifikují 

problematiku  poskytování  duchovní  péče  vzhledem  ke  konkrétním  podmínkám  v dané 

věznici. 

Vnitřní řády věznic určují specifický režim, organizaci pohybu institucionalizovaných 

osob, programy zacházení  a resocializační  programy. Řád je stanoven ředitelem věznice a 

následně podléhá schválení generálního ředitelství Vězeňské služby.

108 Koncepce vězeňství do roku 2025. Ministerstvo spravedlnosti, 2016. [online].  https://justice.cz/web/msp/
koncepce-vezenstvi [cit. 02. 01. 2021].
109 BELÁŇOVÁ, Andrea, TREJBALOVÁ, Tereza. „Prvních deset let jsem si s personálem netykal“. Pozice 
kaplana v české věznici. In: Sociológia, roč. 52, č. 1, Bratislava, Sociologický ústav SAV, 2020, s. 14.
110 HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 250.
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Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č.  67/2013 vyhlašuje 

Dohodu  o  duchovní  službě  a  dále  ustanovuje  Radu  pro  duchovní  službu  ve  věznicích  a 

ústavech, jejíž vznik je předvídán Dohodou, která řeší koncepční problematiku týkající se této 

činnosti a která předkládá tyto návrhy týkající se duchovní péče generálnímu řediteli VS ČR.

Rada  je  složena  ze  dvou  zástupců  České  biskupské  konference,  dvou  zástupců 

Ekumenické  rady  církví,  dvou  zástupců  Vězeňské  služby  a  jedním  zástupcem  spolku 

Vězeňská  duchovenská  péče.  Pokud  není  hlavní  kaplan  jmenován  jako  člen  zastupující 

Vězeňskou služby, má poradní hlas. Rada se schází minimálně jednou ročně a je svolávána 

zástupcem  Vězeňské  služby,  setkání  ale  může  iniciovat  i  jiná  smluvní  strana  dohody  o 

duchovní péči.

Nařízení generálního ředitele VS ČR č. 15/2011  specifikuje podmínky poskytování 

duchovní péče pro obviněné a odsouzené a určuje profesionální požadavky na osoby, které 

duchovní péči  poskytují.  Podmínky duchovní  péče přitom dále vycházejí  z individuálních 

vnitřníh řádů věznic. Podle podmínek věznice, ke které je kaplan přiřazen tak nařízení pouze 

rámcově stanovuje zejména povinnost kaplana zabezpečit individuální pastorační rozhovory, 

konání bohoslužeb v souladu s časovým rozpisem věznice a vytváření podmínek pro vhodný 

rozvoj  obviněných  a  odsouzených.  Náboženské  předměty,  devocionálie  a  náboženskou 

literaturu  jdoucí  nad rámec  základních  náboženských textů  smí kaplan  opatřovat  pouze  s 

vědomím ředitele  věznice.  Kaplan má dle  nařízení  výjimku z obecného zákazu vnášet  do 

věznice alkoholické nápoje: pro potřeby eucharistie smí do věznice vnášet víno.

Kodex profesní etiky zaměstnance a příslušníka Vězeňské služby ČR určuje standardy 

chování  příslušníků  a  zaměstnanců  VSČR  s  cílem  rozvíjet  povinnosti  vyplývající 

z pracovněprávního poměru a je pro ně závazný. Dále však určuje vyšší standard jednání, 

protože kromě zjevné povinnosti osob, které spadají pod jeho působnost nejednat v rozporu 

s právními předpisy, zároveň vyžaduje jednání etické. Otázka interpretace toho, co je či není 

etické,  je  v tomto  ohledu  poměrně  široká.  Ve  vztahu  k duchovní  péči  ve  věznicích  lze 

dovodit, že jde především o povinnost tolerantního jednání.
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4 Specifika poskytování duchovní péče ve věznicích

Vzhledem k různorodosti projevů víry se požadavky osob nacházejících se ve výkonu 

trestu  odnětí  svobody  různí  jak  z hlediska  zabezpečení  materiálního  (týkajícího  se  např. 

dostupnosti  specifických  náboženských  textů),  tak  personálního  (dostupnost  duchovního 

ustanoveného  specifickou  církví  či  náboženskou  společností).  Jak  již  bylo  předestřeno, 

nalezení  spravedlivé  rovnováhy  mezi  zajištěním  jednoho  ze  základních  lidských  práv 

jednotlivce  a  naplněním  účelu  trestu,  který  je  ze  své  podstaty  založen  na  omezení 

individuálních zájmů, nemá elegantní řešení. 

V současnosti  je  v České  republice  registrováno  42  církví  a  náboženských 

společností,111 přičemž každá z těchto entit reprezentuje různou formu náboženských vyznání 

a  požaduje  po  svých  členech  či  po  osobách,  které  se  ztotožňují  s jejím  učením  různé 

požadavky,  nutričními  omezeními  počínaje  a  svěcením  určitých  dnů  konče.  Mimo  tyto 

situace,  které  může  Vězeňská  služba  ČR  alespoň  částečně  předvídat,  protože  takto 

registrované  církve  a  náboženské  společnosti  mají  v ČR  zastoupení  a  lze  s  nimi  tuto 

problematiku alespoň okrajově zkonzultovat  pak stojí  jednotlivci  vyznávající  formu či typ 

víry, která v českém prostředí nemá tradici, a proto je z tohoto hlediska zajištění duchovní 

péče ve věznicích hůře proveditelné.

Bohoslužba a pastorační návštěvy

Kolektivní  forma  uctívání  je  v mnoha  náboženstvích  hlavním  projevem  vnějšího 

náboženského  vyznání.  Tento  náhled  je  reflektován  i  v právní  rovině  a  bohoslužba  (v 

jakékoliv formě) je ve výčtu chráněných náboženských projevů většinou na prvním místě.112 

Odnětím svobody v rámci  uložené trestní  sankce totiž  nedochází  pouze k omezení  vztahů 

osobního  či  pracovněprávního  charakteru,  ale  i  k omezení  možnosti  účasti  na  obvyklých 

religiózních setkáních. Toto omezení je pochopitelné ve vztahu k účelu trestu odnětí svobody, 

ESLP  však  stabilně  judikuje,  že  generalizované  odpírání  účasti  na  bohoslužbě  je 

111 Rejstřík Ministerstva kultury. [online]. Dostupné z:  http://www3.mkcr.cz/cns_internet/ [cit. 02. 01. 2021].  
112 Pro srovnání např. čl. 9. EÚLP, případně § 20 odst. 4 písm. a) zákona o výkonu trestu odnětí svobody.
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nepřiměřeným zásahem do svobody projevu vyznání a jako takové jej generálně nelze omezit 

ani u osob, jejichž svoboda byla v souladu se zákonem omezena.113 

Z hlediska  naplnění  tzv.  legitimních  cílů,  na  základě  kterých  jsou  určitá  omezení 

základních  práv  a  svobod  možná,  je  v tomto  směru  často  namítána  ochrana  veřejného 

pořádku. Právo účastnit se vězeňských bohoslužeb (a povinnost vězeňské správy je zajistit) 

tak nemá ve věznicích absolutní charakter. Legitimní důvod pro omezení práva účastnit se 

bohoslužby se obecně týká vězňů se závažnou kriminální minulostí týkající se trestných činů 

násilného  charakteru.  Ani  v těchto  situacích  však  nezaniká  právo  vězně  na  případnou 

individuální pastorační návštěvu.114 

Provádění  bohoslužeb  proto  bývá  specifikováno  ve  vnitřních  řádech  s ohledem na 

charakteristiku  odsouzených osob a stupeň zabezpečení  nápravného zařízení. Ve vztahu k 

individuálnímu odsouzenému je pak nutno vycházet i z psychologického zhodnocení vězně, 

ke kterému standartně dochází při  přijetí  do výkonu trestu a případně z jeho předchozího 

jednání uvnitř věznice. 

Právo na individuální setkání s duchovním zástupcem hraje zvláštní roli především za 

situace,  kdy  vězněnému  není  povoleno  účastnit  se  společných  bohoslužeb,  např.  ze 

zmíněného důvodu zajištění bezpečnosti ostatních vězněných. Odepření tohoto práva je proto 

spojeno s vyššími nároky na odůvodnění tohoto přístupu ze strany vězeňské autority než při 

odepření  účasti  na  kolektivních  bohoslužbách.  Tento  přístup  byl  zaznamenatelný  v  např. 

v případu Natoli proti Itálii.115 Stěžovateli zde byla znemožněna účast na mši, ale možnost 

individuální pastorační návštěvy zůstala zachována, což ESLP shledal za dostatečné zajištění 

práv odsouzeného a porušení čl. 9 Úmluvy nebylo shledáno.

Jedním ze zvláštních práv církví, uplatnitelným i ve vězeňském prostředí, je úprava 

zpovědního tajemství podle § 7 odst. 1, písm. e) zákona o církvích. V souladu s touto úpravou 

tak v místech, kde může docházet k udělování svátosti smíření nesmí být aktivní nahrávací 

zařízení. Obdobně hovoří např. i čl. 6 Dohody o duchovní službě.

113 Viz např. Natoli proti Itálii, rozhodnutí EKLP ze dne 18. května 1998, stížnost č. 26161/95.
114 Childs proti Spojenému království, rozhodnutí EKLP ze dne 1. března 1983, stížnost č. 9813/82.
115 Natoli proti Itálii, rozhodnutí EKLP ze dne 18. května 1998, stížnost č. 26161/95.
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Dostupnost duchovního zástupce

Kvalifikovaný zástupce daného náboženství by měl být ve věznici přítomen, nachází-li 

se  v ní  dostatečný počet  vězňů stejné  afiliace,  přičemž rozdíly  denominačního  charakteru 

mohou hrát v této otázce poměrně významnou roli. Otázka kvalifikovanosti zástupce vychází 

primárně  z  vnitřních  norem  daného  náboženského  společenství,  je  ale  dovozeno  jako 

přijatelné,  aby vězeňská správa stanovila pro duchovního v pracovním poměru požadavky 

vlastní (jak činí i Vězeňská služba ČR, která u osob zastávající pozici vězeňských kaplanů 

vyžaduje vysokoškolské vzdělání teologického směru).116

V rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva ve věci X. proti Spolkové republice 

Německo117 stěžovatel, který vyznával anglikánskou formu křesťanství namítal, že německá 

věznice v níž trest vykonával nemá mezi duchovními, kteří s ní spolupracují žádného zástupce 

vysvěceného anglikánskou církví. Vzhledem k tomu, že stěžovatelova žádost o přeřazení do 

věznice, kde by byl zástupce jeho církve přítomen byla zamítnuta, mělo tímto jednáním dojít 

k porušení  práv  odsouzeného.  Tato  stížnost  byla  Komisí  shledána  za  nepřijatelnou 

s argumentem,  že  „neexistují  důkazy  o  tom,  že  by  protestantský  pastor  nebo  zázemí  pro 

uctívání  v duchu  protestantské  formy  křesťanství  nebylo  stěžovateli  k dispozici“.  V tomto 

směru jde o vyjádření ekonomického hlediska, které je s výkonem vězeňské  duchovní péče 

spojeno a které je konstantně shledáváno jako přijatelné omezení. Z hlediska doporučujících 

Evropských vězeňských pravidel (které však byly vydány později,  než došlo k podání této 

stížnosti) je tento argument přijatelný rovněž.118 

V případě,  že  vězněný  je  jediným zástupcem dané  víry  či  její  odnože  ve  věznici, 

individualizovaný  duchovní  zástupce  schválen  být  nemusí.  Daná  úprava  však  neomezuje 

možnost  dobrovolnického  zapojení,  které  je  v českých  věznicích  typické  především 

v situacích, kdy odsouzený či obviněný vyznává islám.

Česká vězeňská  duchovní  služba je unikátní  mimo jiné  právě  svým ekumenickým 

charakterem  a odkazuje na něj právě v situacích, kdy je vězeňský kaplan zástupcem jiného 

náboženského  společenství,  než  ke  kterému  se  hlásí  většina  odsouzených.  Pro  srovnání, 

například  v sousedním Slovensku zajišťují  duchovenskou službu ve věznicích samostatný 

římskokatolický odbor v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a za všechny ostatní 

116 Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby č. 15/2011.
117  X proti SRN, rozhodnutí EKLP z 16. prosince 1966, stížnost č. 2413/65.
118 Článek 29 Evropských vězeňských pravidel.
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církve a náboženské společnosti Referát Úradu ekumenickej pastoračnej služby. Jednoznačná 

dominance katolické pastorace je  ve slovenském vězeňském prostředí stvrzena  i smlouvou 

mezi  Slovenskou  republikou  a  Apoštolským  stolcem  podepsanou  vroce  2000.  Zde  je 

samozřejmě nutné brát v úvahu odlišnou míru religiozity, která je i přes společnou historii 

obou zemí na Slovensku výrazně vyšší a lze ji považovat i za více podporovanou ze strany 

státu.  Ve vztahu k dostupnosti duchovního je tak ve slovenských věznicích vždy zajištěn 

katolický duchovní.119 

Jak vyplývá ze statistických ročenek, v českých věznicích narůstá počet odsouzených 

hlásících  se  k  islámu.120 Duchovní  péči  o  tyto  odsouzené  na  dobrovolné  bázi  zajišťuje 

Islámská nadace, která ale není schopna pokrýt svými dobrovolníky všechny věznice, kde se 

nachází muslimští odsouzení či obvinění. V této situaci kaplani, kteří s A. Beláňovou a T. 

Trejbalovou  spolupracovali  na  jejich  sociologické  studii  o  činnosti  českých  vězeňských 

duchovních  poznamenávají,  že  muslimští  odsouzení  se  často  účastní  jejich  křesťansky 

orientovaných programů a v českém vězeňském prostředí nebyla dosud registrována stížnost 

na nedostupnost konkrétního duchovního zástupce.121

Zachovávání náboženských obřadů

I  sebeinkluzivnější  systém vězeňské  duchovní  péče  často  narazí  na  situaci,  kdy si 

náboženské přesvědčení odsouzeného žádá určitý specifický postup, jehož provedení není ve 

vězeňském  prostředí  možné,  ať  již  z důvodu  vyšší  zátěže  ekonomického  charakteru,  či 

z důvodu udržení vnitřní bezpečnosti.

Touto situací se ESLP mimo jiné zabýval ve věci Kovalkovs proti Lotyšsku.122

 Problematika tzv.  ztížených podmínek se týkala požadavku stěžovatele na možnost pálení 

vonných tyčinek v cele, což měla vyžadovat jeho vaišnavistická víra. 

Stěžovatel  argumentoval,  že  znemožnění  tohoto  rituálu  je  zjevnou  diskriminací  z 

důvodu náboženské víry, protože se mu nedostává stejné podpory jako vězňům hlásícím se 

k některé z křesťanských církví a z toho důvodu žádal po správě věznice samostatnou celu. 

119 Katolická duchovná služba ZVJS SR. [online] https://www.zvjs.sk/sk/duchovna-sluzba [cit. 02. 01. 2021].
120 Statistická ročenka Vězeňské služby za rok 2018 [online]. Dostupné z: https://www.vscr.cz/informacni-
servis/statistiky/statisticke-rocenky-vezenske-sluzby/statisticka-rocenka-pro-rok-2018/ [cit. 02. 01. 2021].
121 BELÁŇOVÁ, Andrea, TREJBALOVÁ, Tereza. „Prvních deset let jsem si s personálem netykal“. Pozice 
kaplana v české věznici. In: Sociológia, roč. 52, č. 1, Bratislava, Sociologický ústav SAV, 2020, s. 18.
122 Rozhodnutí ESLP ze 31. ledna 2012 , Kovalkovs proti Lotyšsku, stížnost 35021/05.
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Věznice  své  jednání  vůči  stěžovateli  odůvodňovala  tvrzením,  že  pálení  vonných 

svíček v cele  sdílené s ostatními je rušivým elementem omezujícím ostatní  spoluvězně,  že 

obytné zóny věznice nejsou určeny k výkonu náboženských činností  a že stěžovateli  bylo 

umožněno využít místnost jinou. 

ESLP se v rámci  posouzení  případu také zabýval  zásadou neutrality  a nestrannosti 

státu. Lotyšská vláda totiž také namítala, že stěžovatel není vyznavačem vaišnavismu, protože 

se před nástupem k výkonu trestu zúčastnil dálkového biblického studia. 

Tímto  argumentem  podložené  posuzování  legitimity  víry  soud  prohlásil  za 

neslučitelné s pravomocí státu. K otázce omezení práv stěžovatele pak uvedl, že „nepohodlí je 

ve věznici nevyhnutelné a jako takové nezasahuje do ochrany náboženské svobody“.

 Stěžovatel tak dle názoru ESLP nebyl zbaven možnosti svou víru praktikovat, ztížené 

podmínky, kterým byl vystaven byly tedy inherentně spjaty s jeho pobytem ve věznici a jako 

takové mohly odůvodnit i zmíněný zásah do projevu jeho individuálního náboženského cítění.

Nábožensky motivovaná strava

Dlouhodobě nejvíce řešenou otázkou související s duchovní péči v oblasti vězeňství, 

kterou  se  poměrně  extenzivně  zabýval  Evropský  soud  pro  lidská  práva  (a  jako  jeho 

předchůdce  i  Komise)  a   která  již  byla  řešena  i  v  českém  penitenciárním  prostředí,  je 

problematika podávání stravy, která je v souladu s náboženskými požadavky odsouzeného ve 

výkonu trestu odnětí svobody či obviněného ve vazbě.

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody stanovuje ve svém § 16, že „v rozsahu, v jakém 

to umožňuje provoz věznice se přitom přihlíží k požadavkům kulturních a náboženských tradic 

odsouzených“. Tato úprava vychází z podobně definovaného doporučení bodu 46 Evropských 

vězeňských  pravidlech.  Český  zákonodárce  dále  v  této  otázce  stanovuje  silné  měřítko 

ekonomicko-provozního  charakteru,  které  v  kontextu  judikatury  ESLP  není  v  rozporu  s 

implementací čl. 9 Úmluvy. ESLP však zdůrazňuje, že není úkolem státu posuzovat, zda je 

požadovaný stravovací požadavek v souladu s obecnými požadavky vyznání, ke kterému se 

odsouzený hlásí.123 

Ústavní  soud  ČR se  ve  svém usnesení  z  roku  1998  zabýval  návrhem stěžovatele 

židovského vyznání ohledně nemožnosti přijímat ve vazební věznici košer stravu. Vzhledem 

123 Rozhodnutí ESLP ze 7. prosince 2010, Jacobski proti Polsku, stížnost 18429/06.
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k tomu,  že  vazební  věznice  umožnila  stěžovateli  dostávat  tento  typ  stravy zvenčí,  dospěl 

Ústavní soud k názoru, že k porušení práv stěžovatele nedošlo. V této souvislosti soud mimo 

jiné  uvedl,  že  „náboženská  svoboda  znamená  především  možnost  každého  jednotlivce 

projevovat své náboženství bez zásahu státu, nikoliv povinnost státu poskytnout věcné plnění. 

Správě věznice je ponechán prostor k uvážení výběru rozumných prostředků, které v rámci 

principu přiměřenosti a respektování čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod zajistí 

nejvyšší možnou míru respektování projevu náboženské svobody osob ve vazbě“.124

Novější  případ  týkající  se  nábožensky  motivované  stravy  byl  řešen  na  úrovni 

veřejného ochránce práv. Publikovaná zpráva ombudsmanky z roku 2017 reaguje na podnět 

stěžovatele, který z náboženských důvodů požadoval stravu bez přítomnosti vepřového masa 

a jeho derivátů. Ředitelka věznice tuto jeho žádost zamítla s argumentem, že požadavek není 

motivován stěžovatelovou vírou, nýbrž snahou získat výhodnější stravu. Své tvrzení podložila 

argumentem, že se stěžovatel hlásil k Církvi adventistů sedmého dne, ač předtím konvertoval 

ke katolické  víře a  ve věznici  se účastnil  katolických bohoslužeb.  Ombudsmanka v tomto 

směru věznici nepodpořila. Dle jejího názoru nešlo o finančně nákladný způsob poskytování 

stravy,  navíc  byly  porce  bez  přítomnosti  vepřového  masa  připravovány  pro  tři  další 

odsouzené, kteří se hlásili se k islámu, stačilo tudíž připravit jednu porci navíc.125 Bylo také 

opět zdůrazněno,  že generalizované posuzování upřímnosti  náboženského vyznání  a jejího 

projevu, které není postavené na konkrétních poznatcích o odsouzeném a které vychází jen 

z obecných znalostí o požadavcích té či oné víry, je nepřijatelný přesah státní moci, což je 

argument stabilně užívaný i na evropské úrovni.

V  jiném  případu  řešeném  na  úrovni  veřejného  ochránce  práv  se  stížnost  týkala 

odsouzeného muslimské víry, který žádal, aby mu době ramadánu byla poskytována studená 

strava, kterou by v souladu s požadavky, které na něj kladla jeho víra, mohl konzumovat až 

po západu slunce (postit se v období ramadánu je jedním z tzv. pěti pilířů islámu, jde tedy o 

obecný  základ  náboženské  praxe  každého  praktikujícího  muslima).  Věznice  požadavek 

odsouzeného  odmítla  s  argumentem,  že  by  došlo  k  omezení  práv  a  svobod  ostatních 

odsouzených  (konzumace  jídla  po  západu  slunce  měla  rušit  jejich  noční  klid  z  důvodu 

„hlasitého  žvýkání“)  a  zároveň  poukazovala  na  hygienický  aspekt,  kdy  dle  jejich  názoru 

hrozilo, že jídlo se za dobu, kdy nebude chlazeno, zkazí.126 Ředitel věznice dále odkazoval na 

124 Usnesení ÚS z 4. dubna 1998, sp. zn. ÚS 227/97.
125 Zpráva veřejného ochránce práv ze dne 17. května 2017, sp. zn. 1271/2017/VOP/JM-7048/2017.
126 V otázce bezpečnosti řetězce podávání stravy vychází Vězeňská služba ČR z normy ISO 22000:2005 
HACCP  (Hazard Analysis Critical Control Point), která mimo jiné stanovuje doporučená teplotní rozmezí, ve 
kterých může být strava skladována a násladně podávána.
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jím vyžádaný výklad koránu, dle kterého je možné vztáhnout výjimky pro držení půstu během 

ramadánu i  na případ nedobrovolného pobytu ve věznici.  Ombudsmanka toto odůvodnění 

odmítla  s  poukazem na praxi  s  úspěchem zavedenou v  jiných českých věznicích,  kdy je 

během ramadánu odsouzeným umožněn přístup do kulturní  místnosti  i  po západu slunce, 

čímž je umožněna nerušená kunzumace jídla, která neruší ostatní odsouzené. Ke zdravotnímu 

aspektu  poznamenala,  že  zmíněný  časový  úsek,  kdy  strava  není  chazená  dle  všech 

relevantních  doporučení  týkajících  se  uchovávání  stravy,  nepředstavuje  významné 

epidemiologické riziko, není proto důvod, proč by správně upravená a následně ochlazená 

strava nemohla být stěžovateli na žádost poskytnuta.127

Ve  vztahu  k duchovní  péči  je  nutné  poznamenat,  že  právo  vězněných  osob  na 

specifický  druh  stravy,  který  je  podmíněn  jejich  náboženským  přesvědčením,  může  být 

omezen pouze zákonem. Praxe, na kterou ve svém Sborníku stanovisek poukazuje veřejný 

ochránce práv, kdy některé české věznice poskytovaly specifickou stravu odsouzeným pouze 

za předpokladu,  že  k tomu bylo  dáno „dobrozdání“  vězeňského kaplana,  je  tak generálně 

nepřijatelná.  Práva vězněných osob jsou omezitelná pouze zákonem, nikoliv rozhodnutím, 

byť by vycházelo z názoru osoby ve otázkách víry vzdělané.128 

V  otázkách  stravy  podmíněné  náboženským  přesvědčením  odsouzeného  bývá 

aplikován tzv. Arrowsmith test.129 Při jeho aplikaci je hodnoceno, jde-li v namítaném případu 

o  jednání  motivované  či  ovlivněné  vírou  či  přesvědčením (motivated  or  influenced  by  a 

religion  or  a  belief)  nebo  jde-li  o  projev  práva  projevovat  své  náboženské  vyznání  či 

přesvědčení (to manifest the belief in practice), které je chráněno čl. 9 EÚLP. Sám ESLP ale 

přiznává, že zhodnocení těchto jednání je v konkrétních podmínkách často nemožné z důvodu 

nedostačně ústálených východisek rozličných náboženství. 

Na úrovni ESLP se v případu Jakobski proti Polsku stěžovatel, vyznavač mahayanské 

formy buddhismu, domáhal bezmasé stravy s poukazem na své náboženské přesvědčení. Této 

žádosti nebylo vyhověno s poukazem na údajnou finanční náročnost, polská vláda pak dále 

odkazovala právě na Arrowsmith test a argumentovala, že vegetariánský způsob stravování 

není  v případu stěžovatele projevem víry, ale pouze jednáním vírou motivovaným.  ESLP 

argumenty  polské  vězeňské  správy  nepřesvědčily.  Bylo  poukázáno  na  fakt,  že  stěžovatel 

nepožadoval  žádné  specifické  suroviny,  nýbrž  prostou  vegetariánskou  stravu.  Požadované 

127 Zpráva veřejného ochránce práv ze dne 6. června 2016, sp. zn. 1898/2016/VOP/PD.
128 Sborník vězeňství II. [online]. Dostupné na: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/
sborniky_stanoviska/Sbornik_Vezenstvi_II.pdf  [cit. 02. 01. 2021].
129 Rozhodnutí EKLP ze dne 12. června 1979, Pat Arrowsmith proti Velké Británii, stížnost č. 7050/75.
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jídlo se nemuselo připravovat žádným specifickým způsobem, což nemohlo podstatněji zatížit 

personál a aplikace Arrowsmith testu zde nebyla nutná.130

V případu Vartic proti Rumunsku se stěžovatel domáhal určení, že při výkonu trestu 

odnětí svobody ve věznici Rahova byl diskriminován ve vztahu k vězeňské stravě z důvodu 

jeho buddhistické  víry.131 Stěžovatel žádal  rumunskou vězeňskou správu o vegetariánskou 

stravu, protože vzhledem ke změně rumunských vězeňských předpisů došlo k omezení jeho 

možnosti nechat si doručovat vyhovující stravu zvenčí v podobě balíčků. Poté, co u něj byla 

diagnostikována žloutenka typu C mu byla doporučena postní strava podávaná ortodoxním 

rumunským křesťanům,  která  neobsahovala  maso.  Stěžovatel  toto  odmítl  s  poukazem na 

nízký kalorický příjem, který byl s tímto typem stravování spojen a který,  i dle vyjádření 

lékaře, nebyl pro něj dostatečný a požadoval o dorovnání kalorického deficitu poskytnutím 

další dávky jídla vegetariánského typu. Rumunská vězeňská správa si od něj proto vyžádala 

písemné  vyrozumění  o  tom,  že  jde  o  křesťana  vyžadujícího  postní  stravu,  což  stěžovatel 

odmítl s poukazem, že vyznává víru buddhistickou a proto nemůže ani pro vnitřní potřeby 

věznice tvrdit, že je ortodoxním křesťanem.

ESLP konstatoval porušení článku 9 EÚLP, protože rumunské úřady nebyly schopny 

najít  rovnováhu mezi zájmy stěžovatele  a zájmy rumunské vězeňské správy. Rumunsko v 

případu argumentovalo, že velká část vězňů po příchodu do věznice mění svou víru s vidinou 

zisku lepší stravy a tvrdilo, že stěžovatel nepředložil přesvědčivý důkaz o své víře. ESLP k 

tomuto poznamenal, že ani rumunské úřady nebyly schopny předložil důkaz, který by tvrzení 

stěžovatele vyvrátil, přičemž důkazní břemeno leží na straně státní moci. Bylo tedy  nutné 

presumovat,  že  stěžovatelova  víra  dosahovala  dostatečné  míry  přesvědčivosti,  vážnosti 

soudržnosti  a  významu  pro  jeho  jednání  (tedy  požadavku  vyplývajícího  z  předchozí 

judikatury).

Dle § 28 vyhlášky vydávající  řád výkonu vazby se obviněnému, který vzhledem ke 

svému přesvědčení  (náboženskému či jinému) odmítá akceptovat běžné stravovací zvyklosti 

musí být umožněno, aby si na vlastní náklady pořizoval doplňkovou stravu. 132 

Evropská vězeňská pravidla v čl. 22 vyžadují, aby do vnitrostátní legislativy týkající 

se  výkonu  trestu  byly  zaneseny  požadavky  týkající  se  minimálního  energetického  a 

nutričnícho obsahu stravy, a to i ve vztahu ke speciálním stravovacím režimům. 

130 Rozhodnutí ESLP zde dne 7. prosince 2010, Jakobski proti Polsku, stížnost č. 18429/06.
131 Rozhodnutí ESLP ze dne 17. března 2014, Vartic proti Rumunsku, stížnost č. 14150/08.
132 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby.
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VSČR proto v současnosti diferencuje pět typů stravy podávané odsouzeným: základní 

stravu,  stravu  pro  těhotné  ženy,  nedráždivou  stravu,  vegetariánskou  stravu a  muslimskou 

stravu. Ostatní specifické stravovací požadavky je nutné řešit na individuální bázi.133

V  případě,  že  odsouzený  odmítá  stravu  např.  z  důvodu  náboženského  půstu,  je 

stanovena povinnost Vězeňské služby informovat neprodleně vězeňského lékaře.134

Předměty náboženského charakteru

Typickým  projevem  souvisejícím  s prováděním  náboženských  rituálů  je  užití 

předmětů  zvláštního  charakteru.  Prvním typem,  který  s touto  problematikou  souvisí,  jsou 

náboženské texty, k nimž by dle Evropských vězeňských pravidel měl mít zaručený přístup 

každý vězeň.135  

Starší rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva z roku 1965, reagující na stížnost 

vězně hlásícího se k buddhistické víře, ale postulovalo, že čl. 9 Úmluvy „nezavazuje smluvní 

stát poskytnout jakoukoliv literaturu, která by mohla duchovní život odsouzeného obohatit“.136 

V tomto směru je vždy nutné zhodnotit úroveň obtížnosti, s jakou je možné danou literaturu 

obstarat.  V otázce  tzv.  základních  náboženských  textů  majoritních  náboženství  by  však 

argument  obtížnosti  téměř  jistě  neobstál.  Požadavek  věznice  vybavit  vězeňskou knihovnu 

běžně dostupnou náboženskou literaturou vyplývá i z § 29 odst. 2 vyhlášky o výkonu trestu 

odnětí  svobody137 a  z  §  52  vyhlášky  o  výkonu  vazby.138 Z  výzkumu  A.  Beláňové  a  T. 

Trejbalové vyplývá, že výjimkou nejsou ani texty v jiných jazycích než v češtině. Např. korán 

je většinou dostupný i v obecné arabštině.139

Ve věci X. proti Spojenému království EKLP zhodnotila, že stěžovatel nemá nárok na 

poskytnutí specifického titulu z důvodu, že obsahuje ilustrované popisy bojových a obranných 

technik,  které  by  mohly  potenciálně  být  užity  proti  jiným osobám  během výkonu trestu. 

133 LHOTÁKOVÁ, Alena. Práce nutričního terapeuta ve Vězeňské službě ČR. [online] Dostupné na: http://
www.vyzivaspol.cz/wp-content/uploads/2016/10/lhotakova.pdf [cit. 02. 01. 2021].
134 Srovnej např. § 33 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., vydávající řád výkonu vazby.
135 Bod 29 Evropských vězeňských pravidel.
136 Rozhodnutí EKLP z 15. února 1965, X proti Rakousku, stížnost 1753/63.
137 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.
138 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., vydávající řád výkonu vazby.
139 BELÁŇOVÁ, Andrea, TREJBALOVÁ, Tereza. „Prvních deset let jsem si s personálem netykal“. Pozice 
kaplana v české věznici. In: Sociológia, roč. 52, č. 1, Bratislava, Sociologický ústav SAV, 2020, s. 18-19.
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Zamítnutí  žádosti  o  text  náboženského charakteru  tak  bylo  odůvodněno legitimním cílem 

ochrany zdraví ostatních odsouzených, zaměstnanců věznice a veřejného pořádku. 140

Podle vnitrostátních předpisů by obvinění i odsouzení měli mít povoleno uchovávat 

náboženskou  literaturu u sebe v cele bez ohledu na výpůjční pravidla vězeňské knihovny.141

Při  řešení  otázek  mimo  kontext  náboženských  textů  vyvstává  otázka  ochrany  a 

omezování jiných vězňů, kteří nemají zájem účastnit náboženských rituálů. 

ESLP několikrát judikoval, že odebrání předmětu náboženského charakteru sice může 

zasahovat  do  chráněných  práv  vězněného,  ale  v  samostatném  kontextu  výkonu  trestu 

podstatně nezabraňuje projevu vyznání.142 V konkrétní situaci je tak vždy nutné individuálně 

posoudit,  jak specifický projev víry omezuje  ostatní,  ať  už jde o vězně  vyznávající  jinou 

formu náboženství, či o vězně bez náboženské víry.

Na  úrovni  veřejného  ochránce  práv  byla  ve  věci  náboženských  předmětů  řešena 

situace možného pochybení Věznice Valdice z důvodu nepovolení modlitebního koberečku a 

korálků stěžovateli, který byl praktikujícím muslimem. 

Z  vyjádření  věznice  vyplývá,  že  uvedené  devocionální  předměty  nebyly  povoleny 

z obavy,  že  budou  znesvěceny  nebo  znehodnoceny  ostatními  vězni,  případně  poškozeny 

zaměstnanci při výkonu strážní služby. Ředitel věznice v odůvodnění mimo jiné uvedl, že 

„platí,  že  za  daných  okolností   (tedy  během  výkonu  trestu)  nemusí  věřící  tato  pravidla 

bezpodmínečně dodržovat, z námi vyžádaného výkladu naopak vyplývá, že v žádném případě 

nesmí  dojít  k jejich  znesvěcení,  což  v prostředí  výkonu  trestu  nejsme  schopni  stěžovateli 

zajistit, a to jak ze strany jiných odsouzených, kteří k projevům náboženského vyznání nemusí 

být vždy tolerantní, tak i ze strany personálu věznice při plnění stanovených úkolů a cílů, 

typicky při bezpečnostních prohlídkách.“ 

Ombudsmanka v tomto směru sice pozitivně  hodnotila  snahu ředitele  věznice  najít 

řešení, které by bylo v rovnováze s účelem trestu a ochranou práv stěžovatele, nicméně ve 

zprávě o šetření uvedla, že nevidí důvod, proč odsouzenému konkrétní předměty nepovolit.

 Odůvodnění ředitele věznice, které vycházelo ze zhodnocení způsobu, jakým je víra 

stěžovatele  praktikována  nebylo  shledáno  jako  legitimní  cíl,  na  základě  kterého  by  bylo 

140 Rozhodnutí EKLP ze dne 12. července 1978, X. proti Spojeném království, stížnost č. 7992/77.
141 Viz např. § 52 vyhlášky o výkonu vazby.
142 Rozhodnutí ESLP z 31. ledna 2012,  Kovalkovs proti Lotyšsku, stížnost 35021/05.
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možné omezit  držení  zmíněných předmětů  během výkonu trestu odnětí  svobody. Ochrana 

těchto věcí má vycházet z osobní odpovědnosti odsouzeného, nikoliv věznice.143 

Povinností věznice ve vztahu k odsouzenému je sice např. dle § 35 vyhlášky o výkonu 

trestu odnětí svobody jeho ochrana před násilím a ponižováním lidské důstojnosti ze strany 

ostatních  odsouzených,  v  tomto  směru  ale  lze  souhlasit  s  názorem  ombudsmanky,  že 

ustupovat  tlaku  odsouzených  na  úkor  jedinců  se  specifickými  potřebami  (pod  které 

ombudsmanka zahrnuje i potřeby náboženského charakteru) tuto povinnost nenaplňuje.

Vzhled a vězeňský oděv

Pravidla  stanovená  vězeňskými  vnitřními  řády  vydávanými  na  základě  zmocnění 

podle  §  14  zákona  o  výkonu  trestu  odnětí  svobody  mají  mít  ze  své  podstaty  neutrální 

charakter, striktní aplikace zásady neutrality se však v některých situacích může dostat do 

rozporu s ochranou svobody náboženského vyznání. Nejčastěji k těmto situacím dochází u 

náboženství,  která  jsou  v  českém prostředí  okrajová,  protože  specifika  výkonu  takových 

vyznání jsou málokdy součástí společenského vědomí.

Vzhled  a  oděv  odsouzených  je  stanoven  individuálně  příslušnými  vnitřními  řády 

věznic a může se instituci od instituce lišit, obecné praktiky jsou ale aplikovatelné na celý 

vězeňský systém. Např. Vnitřní řád věznice Valdice v článku 5 zakazuje jakékoliv úpravy 

oděvu a nošení šperků s výjimkou snubních prstenů.144 Vnitřní řád Věznice Rýnovice pak 

přímo povoluje nošení civilního oblečení při účasti na bohoslužbě.145 

Evropská vězeňská pravidla nepřijímají u osob odsouzených k výkonu trestu striktní 

doporučení,  vězeňský  oděv  by  dle  nich  však  neměl  mít  degradující charakter.146 Toto 

doporučení lze považovat za nešťastné z hlediska formulace, protože zahrnuje vysokou míru 

subjektivního zhodnocení.

143 Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ze dne 3. 10. 2016, sp. zn.: 1898/2016/VOP/PD.
144 Vnitřní řád věznice Valdice. Sbírka nařízení Vězeňské služby ČR: VS-69219/ČJ-2018-802232.
145 Vnitřní řád Věznice Rýnovice. Sbírka nařízení Vězeňské služby ČR: VS-262927-2/ČJ-2019-801232.
146 Článek 20 Evropských vězeňských pravidel.
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Komplexní  otázkou,  na úrovni českého vězeňství  zatím neřešenou, je problematika 

pokrývek hlavy náboženského charakteru,  především hidžábů u osob vyznávajících  islám. 

Lze  dovodit,  že  za  situace,  kdy  by  daná  pokrývka  neznemožňovala  identifikaci  a 

neohrožovala by život či zdraví osoby podléhající zvýšenému dozoru pro indikované riziko 

sebevraždy, není legitimní požadovat po vězni (v případě hidžábu spíše po vězeňkyni), aby se 

jeho nošení vzdal. 

V kauze Hamidović proti Bosně a Hercegovině si muslimský muž odmítl jako svědek 

před  soudem  sundat  kufi  (islámskou  rituální  pokrývku  hlavy),  což  bylo  posouzeno  jako 

pohrdání soudem, a stěžovateli byl uložen trest odnětí svobody v délce třiceti dní. ESLP v 

tomto případě neidentifikoval žádný důvod, proč by po stěžovateli bylo legitimní požadovat 

odložit  pokrývku  hlavy.  S  argumentací,  že  toto  jednání  založilo  důvod  vnímat  jej  jako 

pohrdání  soudem,  se  také  neztotožnil.  Bylo  konstatováno,  že  svoboda  projevovat  své 

náboženství  je  základním  právem  nejen  proto,  že  zdravá  demokratická  společnost  musí 

podporovat pluralitu a rozmanitost, ale i z důvodu hlediska jednotlivce pokládajícího víru za 

ústřední vůdčí princip jeho života. Stěžovatel se dostavil jako svědek k soudu, přičemž podání 

výpovědi bylo požadováno vnitrostátním právem, uložené omezení však nebylo nutné, proto 

bylo shledáno porušení čl. 9 Úmluvy. 147

Naopak pro osoby ve vazbě Evropská vězeňská pravidla stanovují, že preferovaným 

přístupem je umožnění nošení oděvu vlastního.148 

Zákon o výkonu vazby, na který ohledně vystrojování osob ve vazbě většina vnitřních 

řádů vazebních  věznic  přímo odkazuje,  stanovuje  právo obviněného nosit  oděv vlastní  za 

předpokladu, že splňuje hygienické a estetické požadavky a že obviněný si zajistí pravidelnou 

výměnu  na  své  náklady.  V situaci,  kdy  tyto  podmínky  nejsou  splněny,  je  pak  obviněný 

povinen nosit oděv poskytnutý vazební věznicí.149

Poměrně  komplexní  otázkou  navazující  na  problematiku  vězeňského  oblečení  je 

otázka nošení vousů, které jsou v některých náboženstvích spjaty s projevem víry. V případu 

Birzietis  proti  Litvě  ESLP  určil,  že  absolutní  zákaz  možnosti  nechat  si  narůst  vousy  je 

v rozporu s čl.  8  Úmluvy,  a  to  pro rozpor  s právem na ochranu soukromého a rodinného 

života.150 

147 Rozhodnutí ESLP z 5. prosince 2017, Hamidović proti Bosně a Hercegovině, stížnost č. 57792/15.
148 Článek 97 Evropských vězeňských pravidel.
149 Srov. např. Vnitřní řád Vazební věznice Olomouc, Sbírka nařízení VSČR, VS-98821-1/ČJ-2019-803730.
150 Rozsudek ESLP ze dne 14. června 2016, Birzietis proti Litvě, stížnost 49304/09.
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Vyhláška  o  výkonu  vazby  v  §  8  určuje,  že  změna  zevnějšku  obviněného  (např. 

ostříhání vousů) je možná jen se souhlasem obviněného. Výjimkou z nutnosti získat souhlas 

je hygienické hledisko, jeho užití  ale musí být v protokolu dostatečně odůvodněno (vágní 

tvrzení,  že  hrozí  např.  zanesení  parazitů  tak  je  i  v  souvislosti  s  judikaturou  ESLP zcela 

nedostatečné). 

V případu X. proti Rakousku však EKLP přijala argument týkající se nutnosti tohoto 

omezení  z důvodu ochrany veřejného  pořádku v situaci,  kdy stěžovatel  vousy před svým 

zatčením nenosil, z čehož bylo dovozeno, že jeho přání nechat si bradku narůst po nástupu 

k výkonu trestu není opodstatněné jeho vírou a projev jeho náboženského přesvědčení tak 

zákaz podstatně neomezuje.151

Proselytismus a konverze

Cílené přivádění odsouzených k víře nebo navádění ke konverzi by v žádném případě 

nemělo být vnímáno jako žádoucí efekt poskytování duchovní péče ve věznicích.152 Možnost 

náboženských  aktivit  a  jejich  zajištění  ze  strany  státní  moci  by  měly  být  vnímány  a 

podporovány spíše v kontextu obecného zájmu ochrany náboženské plurality (která zahrnuje i 

ateisty či agnostiky).

Tento názor je reflektován i  v české úpravě.  Dle formulace ve Stanovách VDP je 

primárním cílem poskytováné duchovní péče „vedení vězně k uznání vlastní viny a vyrovnání 

se s ní“.153 

Povinnost  záměrně  nevyvíjet  misijní  činnost  ve  prospěch  konkrétní  církve  či 

náboženské společnosti dále vyplývá i z § 6 nařízení generálního ředitele VS ČR 15/2011, o 

organizaci duchovní služby.

Konverze  však  ve  vězeňském  prostředí  není  výjimečným  jevem.  Vězení  jako 

specifické prostředí  (Foulcalt  jej  definuje jako totální  instituci  podléhající  jasnému řádu a 

jediné autoritě)154 nezřídka probouzí v některých jedincích touhu po zásadní životní změně a 

náboženská konverze je často jednou z možností, jak jí dosáhnout. Někteří autoři při studiu 

vězeňských konverzí  dospěli  k názoru,  že tento typ narativu je  navíc společensky  široce 

151 Rozhodnutí EKLP z 15. února 1965, X proti Rakousku, stížnost 1753/63.
152 Podněty kategoriální pastrorace. In: Universum, revue České křesťanské akademie, roč. 26, č. 2/2017, s. 28.
153 Preambule stanov VDP [online] https://www.vdpcr.eu/stanovy-vdp [cit. 02. 01. 2021].
154 FOUCALT, Michel. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000, s. 250.
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akceptovatelným únikem z kriminální dráhy, neboť konverze je v pojetí západní společnosti 

uznávaným  a  legitimním  způsobem  výpovědi  o  změně  osobnosti.155 R.  Stark  ovšem 

upozorňuje, že vztah mezi náboženským vyznáním a sníženou kriminální delikvencí je platný 

pouze ve společnosti, která je aktivně náboženská.156 Dle všech dostupných statistických dat 

však českou společnost jako celek lze těžko definovat jako aktivně náboženskou.

Evropská  i  česká  judikatura  je  v  otázkách  namítaného  proselytismu  ve  věznicích 

skoupá. Ve věci L. J. proti Finsku reagoval ESLP na stížnost člena Svědků Jehovových, který 

dostal v nemocnici, kde podstupoval ochranné léčení, výtku za náboženská kázání a rozdávání 

letáků týkajících se jeho víry ostatním pacientům. Stěžovatel namítal, že nemocnice neměla 

právo jeho misijní činnost tímto způsobem omezovat. ESLP však opatření nemocnice shledal 

jako  důvodné,  protože  cílilo  na  ochranu  veřejného  pořádku  uvnitř  nemocnice  a  také  na 

ochranu, kterou tímto nemocnice poskytovala lidem bez náboženské víry. Dle názoru ESLP 

také dle čl. 9 Úmluvy neexistuje absolutní právo na misijní činnost.157

Ustanovování duchovních ve vězeňské oblasti

Pozice vězeňského kaplana není v ČR novým konceptem, po roce 1989 se ale musela 

znovu etablovat téměř od základů, možnost navázat na předúnorovou činnost byla minimální 

a většina vězeňských kaplanů musela své místo uvnitř věznic legitimizovat.158

Přítomnost  kaplanů  ve  světských  institucích  většinou  vychází  ze  sociálního  učení 

církví,  které  jej  chápou  jako  „nezastupitelnou  duchovní  službu  vycházející  ze 

spoluprožívání“159 (Duchovní  služba  Armády  ČR),  „doprovázení  v  těžké  životní  situaci“ 

(stanovy  spolku  Asociace  nemocničních  kaplanů)160 či  jako „pozitivní  podporu  sociálně 

vyloučených“ (stanovy Vězeňské duchovní péče).

155 O' CONNOR, Tom. What Works, Religion as Correctional Intervention, In: Journal of Community Correcti-
ons , 2004, č. 1, s. 11-27.
156 STARK, Rodney. Religion as Context: Hellfire and Deliquency One More Time. In: Sociology of Religion 
57, č. 3, s. 163-298.
157 Rozhodnutí ESLP z 16. listopadu 2000,  J. L. proti Finsku, stížnost 32526/96.
158 BELÁŇOVÁ, Andrea. Být kaplanem v Česku. In: Český lid, 2018, č. 105,  s. 25.
159 Úvodní slovo o armádních kaplanech. [online] Dostupné na:   http://www.kaplani.army.cz/uvodni-slovo     [cit. 
cit. 02. 01. 2021].
160 Stanovy spolku. [online] Dostupné na:   https://www.nemocnicnikaplan.cz/o-nas/stanovy   [cit. 02. 01. 2021].
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Ve vězeňském prostředí pracují v zásadě dvě skupiny lidí s odlišným posláním:

 Úkolem  dozorců  a  strážných  je  zajišťovat  bezpečnost  systému  a  realizovat  dozor  nad 

obviněnými a odsouzenými, cílem jejich pracovní činnosti je primárně zajistit výkon trestu a 

dodržování  pravidel  s tím  spojených,  přičemž  katalog  činností,  které  v  rámci  své  práce 

vykonávají  vychází  z  nařízení  vlády  č.  104/2005  Sb.,  které  obsahuje  katalog  činností 

příslušníků všech veřejných ozbrojených sborů. 

Úkolem  vychovatelů,  pedagogů,  sociálních  pracovníků,  psychologů  a  vězeňských 

kaplanů je pak komunikace, ať už se týká osobní situace vězněného, či sebereflexe, která by 

se  s výkonem  trestu  měla  pojit  a  na  rozdíl  od  příslušníků  věřejných  ozbrojených  sborů 

neexistuje zákonný katalog jejich činností. Onen těžce definovatelný spirituální prvek, který 

mají do této rovnice vnést vězeňští kaplani, se v penitenciárním prostředí projevuje odlišně.161 

Z výzkumu A. Beláňové a T. Trejbalové vyplývá, že nedostatečná definovanost účelu 

vězeňského kaplana často vede k nedorozuměním, a to jak ze strany ostatních zaměstnanců, 

tak i ze strany vězňů.162 

Typickým problémem, který kaplani autorkám výzkumu zmiňovali byla „dvojjakost“ 

jejich  role,  a  to ve smyslu nutnosti  zodpovídat  se  při  práci  jak bezpečnostním pravidlům 

věznice, tak i požadavkům pastorační péče. Vězeňský systém totiž ze své podstaty obtížně 

pracuje s nestandartnimi prvky. Otázka, která ale jde nad obsah této práce je, jestli je vůbec 

možné (a chtěné) tyto „nestandartní prvky“ právně definovat. 

Obecné  požadavky  na  osoby,  kteří  vykonávají  kaplanskou  činnost  ve  věznicích, 

vyplývají z nařízení generálního ředitele Vězeňské služby č. 15/2011.

Funkci  kaplana  zastává  v pracovním  poměru  k Vězeňské  službě  České  republiky 

církví  či  náboženskou  společností  pověřená  osoba,  která  je  způsobilá  k výkonu  duchovní 

činnosti.  Pověření  církve  je  nutným předpokladem výkonu činnosti.  V případě,  že  církev 

kaplanovi pověření odejme, jde o důvod rozvázání pracovního poměru s Vězeňskou službou. 

Zmíněné pověření musí být výslovně uděleno pro výkon vězeňské duchovní činnosti, obecné 

pověření tedy nestačí. Požadované vzdělání kaplana v pracovním poměru je vysokoškolské, 

teologického směru, uznávaná je však i dodatečná teologická specializace, která opravňuje 

k výkonu kazatelského působení v dané církvi. Kromě církevního pověření musí perspektivní 

vězeňský kaplan získat i souhlas Rady pro duchovní službu ve věznicích a ústavech.

161 MARTINEK, Michael. K čemu jsou křesťanské církve? Brno: Nakladatelství Cesta, 2012, s. 132.
162 BELÁŇOVÁ, Andrea, TREJBALOVÁ, Tereza „Prvních deset let jsem si  s personálem netykal“. Pozice 
kaplana v české věznici. In: Sociológia, Bratislava, Sociologický ústav SAV, 2020,  s. 5.
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Specifikem úpravy je dále požadavek na předchozí praxi dobrovolného duchovního, 

což  by  mělo  vést  k tomu,  že  vězeňští  kaplani  jsou  již  se  zmíněnými  specifiky  vězeňské 

pastorace seznámeni alespoň v hrubých obrysech. Nařízení dále demonstrativně vyjmenovává 

druhy činností vězeňského kaplana, mimo klasickou pastorační činnost jde především o účast 

na  resocializačních  programech  cílících  na  změnu  hodnotového  žebříčku  odsouzených  a 

přípravě  programů  zacházení,  které  věznice  zpracovává  pro  vězně.  Metodiku  a  správu 

duchovní péče zajišťuje hlavní kaplan Vězeňské služby, který je přímo podřízen generálnímu 

řediteli  Vězeňské  služby.  Funkční  období  je  stanoveno  na  pět  let,  přičemž  může  být 

prodlouženo.

Pověřování  duchovních  je  jedním  z autonomních  práv  církví  a  náboženských 

společností.  Takto vzniklý poměr tedy není pracovněprávním vztahem, který se by se řídil 

pouze  zákoníkem  práce,  ale  poměrem  širšího  charakteru.  Osoby  takto  ustanovené  totiž 

vykonávají  duchovenskou  činnost  na  základě  pověření  církve,  které  vyplývá  i  z jejích 

vnitřních  předpisů,  které  má  pravomoc  vydávat.  Způsobilost  osob k výkonu duchovenské 

činnosti je tudíž odvislá od individuálního rozhodnutí dané církve či náboženské společnosti. 

V porovnání  s jinými  sférami  církevní  autonomie  je  oblast  personálního  zajištění  činnosti 

církví poměrně častým předmětem rozhodovací činnosti českých soudů. Judikatura je v této 

oblasti vytvářena na pozadí vztahu mezi církvemi a duchovními – hovoří se o tzv. služebním 

poměru  duchovních163,  byť  Nejvyšší  soud  v poslední  době  užil  také  označení  „zvláštní 

honorovaný vztah“.164 České právo využívá pojmu duchovní ve více případech,165 nijak jej ale 

nevymezuje. V tomto směru nejde o opomenutí zákonodárce, ale o další z projevů autonomie 

náboženského společenství. 

Dosud neřešenou otázkou je, nakolik pod pojem duchovní lze ve smyslu čl. 16 odst. 2 

Listiny zařadit  také  osoby,  které  nevykonávají  ryze pastorační  činnost.  Dle převládajících 

názorů ale pojem nelze vztáhnout např. na účetní, ekonomy či učitele.

Pokud jde o mzdu, případně o jiné majetkové nároky duchovních, jsou obecné soudy 

podle  §  7  občanského  soudního  řádu  oprávněny  rozhodovat  ve  věcech  vyplývajících 

z občanskoprávních,  pracovněprávních  a dalších  poměrů,  neboť  zde  vystupuje  do  popředí 

soukromoprávní  charakter  náboženského  společenství  jako  právnické  osoby.  Uplatnění 

163 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha, Leges, 2015, s. 225.
164 Rozsudek NS ze dne 17. 8.  2016, sp.  zn.  21 Cdo 1320/2015:  Opatrná proti  Arcibiskupství  pražskému, 
(žalobkyně byla ve „zvláštním honorovaném vztahu, tzv. služební poměru k církvi“).
165 Např. § 7 odst. 3 písm. g) zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.
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světské soudní pravomoci tak nelze považovat za zásah do vnitřní autonomie náboženského 

společenství.166 

V  otázce  rozdílného  přístupu  některých  církví  či  náboženských  společností  k 

ustavování  žen do určitých pozic uvnitř  vnitřní  struktury je  dále  třeba zmínit  § 6 odst.  4 

antidiskriminačního  zákona,  který  stanovuje,  že  rozdílné  zacházení  ve  věcech  práva  na 

zaměstnání není diskriminací, jestliže z důvodu povahy těchto činností nebo souvislosti, v níž 

jsou vykonávány, představuje náboženské vyznání, víra či světonázor podstatný, oprávněný a 

odůvodněný  požadavek  zaměstnání  se  zřetelem  k  etice  dané  církve  či  náboženské 

společnosti.167

Finanční ohodnocení duchovního působícího na pozici vězeňského kaplana  vyplývá 

z  pracovní smlouvy mezi Vězeňskou službou a vězeňským kaplanem a vychází z platových 

tabulek platných pro všechny zaměstnance VSČR. S pozicí  dobrovolného duchovního pak 

finanční  ohodnocení  není  spojeno,  náhrada  účelně  vynaloženách  nákladů  však  není 

vyloučena.168

Problematika personálního zajištění a finančního ohodnocení církevních hodnostářů se 

se týkala i případu Dudová a Duda proti České republice.169 Stěžovatelé byli propuštění faráři 

Církve československé husitské, kteří v řízení před vnitrostátními soudy namítali neplatnost 

rozvázání jejich služebního poměru a současně se domáhali vyplacení ušlé mzdy. Předmětem 

řízení  před  ESLP  se  stal  závěr  Ústavního  soudu  ČR o  nemožnosti  určování  neplatnosti 

rozvázání služebního poměru obecnými soudy. Ústavní soud se v odůvodnění svého nálezu 

odvolával  na  čl.  16  odst.  2  LZPS,  podle  kterého spravují  církve  své  záležitosti,  zejména 

ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují církevní instituce, nezávisle na státních 

orgánech. Stěžovatelé namítali, že jde o porušení práva na spravedlivý proces garantovaného 

článkem 6  Úmluvy,  jehož  porušení  spatřovali  v tom,  že  se  české  soudy  odmítly  zabývat 

platností ukončení služebního poměru, článku 4 Úmluvy, neboť dle jejich názoru přisuzuje 

česká rozhodovací  soudní  praxe duchovenské činnosti  charakter  nucené práce  a  článku 9 

Úmluvy, neboť zbavením funkce duchovních byla omezena jejich svoboda projevovat svou 

náboženskou víru. 

166 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha: Leges, 2015, s. 227.
167 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 
některých zákonů (antidiskriminační zákon).
168 Vězeňská duchovenská péče: dobrovolníci. [online]. https://www.vdpcr.eu/dobrovolnici [cit. 02. 01. 2021].
169 Rozhodnutí ESLP z 30. ledna 2001, Dudová a Duda proti ČR, stížnost č. 40224/98.
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ESLP  se  s touto  argumentací  neztotožnil.  Ohledně  namítaného  porušení  práva  na 

spravedlivý  proces  dospěl  soud  k názoru,  že  církevní  řízení  nebylo  o  právu  obsaženém 

v českých světských normách, ale normách vnitrocírkevních. Zahrnuje-li státem deklarovaná 

církevní  autonomie  pravomoc  jmenovat  (a  analogicky  také  odvolávat)  duchovní,  pak 

odmítnutí  civilních  soudů  toto  rozhodnutí  přezkoumat  nemůže  být  porušením  práva  na 

spravedlivý  proces.170 U  ostatních  částí  stížnosti  soud  namítl  nepřijatelnost  z  důvodu 

nevyčerpání vnitrostátních opravných prostředků.

Omezení projevů náboženského vyznání ve věznicích

Z hlediska případné limitace projevů náboženského vyznání ze strany věznic nejčastěji 

zaznívá  argument  upřímnosti  projevu  a  dále  argument  ekonomický,  týkající  se  možnosti 

věznice nést případné zvýšené náklady. 

Jak  vyplývá  z  již  zmíněných  rozsudků  (např.  Kovalkovs  proti  Lotyšsku),  ESLP 

možnost  omezení  práva  na  projev  náboženského  vyznání  primárně  spojuje  s nadřazeným 

zájmem na ochranu veřejného pořádku a s ochranou práv a svobod jiných. 

Podle starší literatury lze dokonce v rozhodovací činnosti ESLP vysledovat přikládání 

signifikantně větší váhy ochraně věřejného pořádku než právům v čl. 9 EÚLP.171 Tento trend 

se ale v poslední dekádě přesunul spíše na stranu větší ochrany svobody myšlení, svědomí a 

náboženského vyznání, jak je vysledovatelné např. v rozhodnutí Jacobski proti Polsku, kdy 

ESLP přisoudil ve sporu o náboženstvím motivovanou stravu rozhodující roli individálnímu 

přesvědčení stěžovatele.

Dle judikatury Ústavního soudu týkající se omezení základních práv a svobod musí 

být případné omezení předepsané zákonem a musí být v demokratické společnosti nezbytné k 

dosažení legitimního cíle, kterými jsou především ochrana veřejného pořádku, bezpečnosti, 

zdraví, mnravnosti či práv a svobod druhých.

170 TRETERA, Jiří Rajmund, HORÁK, Záboj. Konfesní právo. Praha, Leges, 2015, s. 226.
171 TAYLOR, Paul. Freedom of Religion: UN and European Human Rights Law and Practice. New York: 
Cambridge University Press, 2005, s. 324.
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 Při zhodnocení nutnosti omezení projevů náboženského vyznání ve věznici je možné 

vyjít z trojbodového testu proporcionality používaného Ústavním soudem:

1. Kritérium vhodnosti zkoumá, zda-li omezení základního práva umožňuje dosáhnout 

stanoveného cíle.

2. Kritérium potřebnosti  hodnotí,  jestli  by stanoveného  cíle  nebylo  možné  dosáhnout 

jinými, méně rušivými prostředky.

3. Kritérium poměřování porovnává závažnost kolize práv.

V případě norem s tzv. soft law charakterem (např. Evropských vězeňských pravidel) 

se  odchýlení  od  těchto  doporučení  umožňuje  za  předpokladu  důkladného  odůvodnění  ze 

strany Vězeňské služby ČR.172

ESLP vykládá pojem „předepsaný zákonem“ ve svých rozhodnutích tak, že musí jít o 

veřejnosti dostupný předpis, který je jasně formulovaný a adresátovi jsou z tohoto předpisu 

zřejmé  jeho  následky.  Pojem  „zákon“ s  ohledem  na  tuto  definici  proto  není  vnímán  ve 

striktně formálním smyslu.173 

K možnosti omezení náboženské svobody z důvodu legitimního cíle lze poukázat na 

rozhodnutí týkající se ve Velké Británii žijícího Sikha, který byl místní policií pokutován za 

nenošení zákonem předepsané ochrany hlavy při jízdě na motocyklu. Stěžovatel toto odmítal 

činit s odkazem na povinnost nosit na hlavě turban, která vyplývala z požadavků jeho víry. 

ESLP  však  toto  omezení  práva  dle  čl.  9  Úmluvy  shledal  jako  legimní  s  poukazem  na 

nadřazený zájem obecné ochrany zdraví.174

Jde-li o omezení práva z důvodu požadavku v demokratické společnosti nezbytného, 

vysvětlující vodítko nalezneme např. v případu Barankjevič proti Rusku, kdy zástupce ruské 

evangelické  církve  žádal  o  povolení  konat  veřejnou  bohoslužbu  v  městském parku.  Tato 

žádost  byla  zamítnuta  s  odůvodněním,  že  hrozí  narušení  veřejného  pořádku.  ESLP 

konstatoval,  že byl sice zjištěn legitimní důvod pro omezení práva dle čl. 9 EÚLP, a sice 

veřejný pořádek, toto omezení však nebylo nezbytné: „Nebyl zde ani náznak, že by se domácí 

úřady pokusily v rámci svého rozhodovacího procesu zvážit potřebné náklady na zabezpečení 

toho, aby stěžovatelovo shromáždění mohlo pokojně proběhnout, a místo toho shromáždění 

rovnou zakázaly.“175

172 Nález ÚS ze dne 27. října 2015, sp. zn. I ÚS 860/15.
173 SPRATEK, Daniel. Evropská ochrana náboženské svobody. Brno: L. Marek, 2008, s. 97.
174 Rozhodnutí EKLP ze dne 12. července 1978, X. proti Spojenému království, stížnost č. 7992/77.
175 Rozhodnutí ESLP ze dne 26. října 2007, Barankjevič proti Rusku, stížnost č. 10519/03.
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Závěr

Poskytování  duchovní  péče  ve  vězeňském  prostředí  může  signifikantně  pomoci  s 

naplněním účelu trestu jen pokud není zneužíváno, přičemž prostředí věznic je k nejrůznějším 

formám zneužití  náchylnější  vzhledem k faktu, že vedlejším efektem poskytované ochrany 

může být určité zacházení či přístup k věcem, které odsouzený může vnímat jako pozitivní.

Zkoumání upřímnosti náboženského přesvědčení může nastat za situace, kdy je žádost 

odsouzeného  spojena  s výjimkou  z obecného  režimu  či  s vyššími  nároky  na  personál  či 

vybavení  věznice.  Odlišné zacházení  bez objektivního důvodu by navíc ostatní  odsouzení 

mohli vnímat jako nespravedlivé, což by mohlo mít za následek nejen potenciální vězeňské 

nepokoje, ale mohlo by i narušit snahu o převýchovu odsouzených. 

Jak  vyplývá  z  předložené  judikatury,  v určitých  případech  je  možné  zpochybnit 

argument upřímnosti víry, neexistují však konstantně aplikovatelná kritéria, ze kterých by se 

dalo  odvodit  obecné  pravidlo,  a  otázka  se  tak  spíše  odsouvá do  myšlenkové  roviny:  lze 

objektivně identifikovat,  kdy je  požadavek odsouzeného motivován upřímnou vírou a kdy 

pouze  snahou  získat  výhodu?  Autorka  je  toho  názoru,  že  upřímnost  náboženského 

přesvědčení by měla být presumována. Pokud Vězeňská služba ČR vznese v tomto ohledu 

námitky a žádost zamítne, měla by v odůvodnění důkladně zhodnotit rozhodné okolností, na 

jejichž  základě  k danému  závěru  dospěla,  načasováním  požadavku  počínaje  a  celkovým 

chováním odsouzeného konče. 

Jakýkoliv „test upřímnosti“ by tak v tomto ohledu měl být předvídatelný. Cílem by 

nemělo být vložit na odsouzeného důkazní břemeno, které unese jen dlouholetý věřící, který 

denně studuje náboženské texty, ale spíše odlišit osoby, které si ve své víře možná jen nejsou 

jisté od těch, pro které je deklarovaná religiozita jen cestou k zisku neoprávněných výhod. 

Určité míře pochybností se však nelze vyhnout, víra je vírou právě proto, že nejde prokázat a 

při hodnocení její upřímnosti pravděpodobně není na škodu zaujmout obezřetný přístup.

Lze  tedy  dovodit,  že  je  v souladu  s obecnou  ochranou  náboženské  svobody,  aby 

jednotlivec do určité míry prokázal, že jeho interní hodnotový systém naplňuje danou míru 

přesvědčivosti, vážnosti, soudržnosti a dlouhodobosti. Zároveň je ale nutné poznamenat, že 

snaha  státní  moci  hlouběji  zkoumat  legitimitu  přesvědčení  či  jeho  hloubku  je  v přímém 

rozporu s ústavněprávní zásadou ideové neutrality a sekulárního pojetí státní moci. Jak také 
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vyplývá z názoru ESLP: „to, co jedna osoba považuje za posvátné může být pro jinou osobu 

absurdní  a nelze uplatnit  žádný právní  ani logický  argument,  který by zpochybnil  tvrzení 

věřícího,  že  konkrétní  víra  nebo  praxe  je  či  není důležitým  prvkem  jeho  náboženské 

povinnosti“.176

176 Rozhodnutí ESLP zde dne ze dne 3. prosince 2009, Skugar a další proti Rusku, stížnost č. 40010/04.
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Seznam zkratek

EKLP, Komise Evropská komise pro lidská práva

ESLP, Soud Evropský soud pro lidská práva

EÚLP, Úmluva Evropská úmluva o lidských právech

LZPS, Listina Listina základních práv a svobod

NS Nejvyšší soud České republiky

NSS Nejvyšší správní soud České republiky

VOP, ombudsman Veřejný ochránce práv

Pravidla OSN Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni

Pravidla Evropská vězeňská pravidla

ÚS Ústavní soud České republiky

VDP Vězeňská duchovenská péče, z. s

VDS Vězeňská duchovní služba

VSČR Vězeňská služba České republiky
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