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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi působení na odsouzené v době 

výkonu trestu odnětí svobody a následnou pomocí lidem po propuštění. Cílem 

trestu je nejen ochrana společnosti, ale také výchovné působení na pachatele. 

To se může dít skrze tzv. Programy zacházení, které si v zákonném rámci 

vytvářejí jednotlivé věznice. Kromě standardizovaných programů připravují 

další pilotní verze, zaměřené na specifické skupiny pachatelů (mladiství, 

doživotně odsouzení) nebo na prevenci proti recidivě určitého trestného činu. 

Změnu ve smýšlení pachatele mohou přinést také duchovní, kteří ve věznicích 

pracují.  

Někteří propuštění se po návratu na svobodu mohou dostat do složité situace, 

kdy jim bezprostředně hrozí sociální vyloučení. Aby se tak nestalo, existuje 

pomoc státu i mnoha dalších neziskových organizací. Tato práce mapuje 

některé z možností, které jsou nabízeny, aby se člověk mohl zapojit do 

společnosti, a tím se omezila recidiva páchání trestných činů, a srovnává 

nabídku s realitou. 
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postpenitenciární péče, státní a neziskové organizace 
 

 

Summary 

This bachelor thesis „Theory and Practice of Penitentiary and Post-Penitentiary 

care” deals with various means of working with convicted offenders during 

their time in prison and the subsequent help following their release. The intent 

of punishment is not only the protection of society but also formative influence 

on the offender. It can be done through „Programy zacházení“ (Treatment 

programs) which are created by each individual prison within the frame of the 

law. Along with standardized programs they prepare other pilot versions 

focused on either specific groups of offenders (young offenders, offenders 

sentenced to a life sentence) or on the prevention of repeat offense of a specific 



 

crime. Furthermore, pastors working in the prison system can have a positive 

influence on a prisoner.  

Upon release from prison, new challenges and difficulties can arise. Some 

offenders can feel socially segregated or ostracized by society. There are state 

and numerous non-profit organizations in existence to aid the prisoner in this 

difficult, transitional period. This thesis shows some of the possibilities which 

are offered to an offender in order to aid his re-entry into society and in so 

doing, reduce the likelihood of a repeat offense and compares supply and 

reality. 
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Úvod 

Každá společnost, aby přežila, musí dodržovat určitá pravidla. Ale 

v každém dějinném období žili lidé, kteří z nějakých důvodů tato pravidla 

porušovali. Společnost se bránila, jak to bylo v dané době zvykem. I dnes 

máme normy, a také sankce za jejich nedodržování. Přesto je důležitým 

momentem nejen potrestání pachatele, ale také jistá náprava a resocializace 

trestaného člověka. Trest se totiž netýká jen jeho samotného, ale i jeho rodiny 

a potažmo celé společnosti.  

V současnosti je ve výkonu trestu včetně vazebně stíhaných více než 23 000 

osob. Těch, kteří dosud z různých důvodů nenastoupili výkon trestu, je 5400.
1
 

Už teď se hovoří o přeplněných věznicích a navrhují se různá řešení, od 

rozšíření kapacit stávajících zařízení, až po amnestii. Ale propustit najednou 

větší množství odsouzených bez návazné péče, by jistě byl velmi rizikový 

počin. A jak se v denním tisku i v dalších médiích opakovaně vyjadřují 

zainteresovaní lidé, pokud se rozšíří kapacity, není to vlastně žádné řešení, 

zaplní se i ty. Když k tomu připočteme částku zhruba 4 mld Kč ročně
2
, kterou 

recidivisté stojí náš státní rozpočet, je potřeba se zamyslet, jestli se nedá dělat 

ještě něco dalšího. 

Je tedy zřejmé, že snaha o úspěšnou resocializaci trestaných osob by měla 

být jedním z prioritních zájmů společnosti. Značnou důležitost má podle mého 

názoru také práce pedagogů, sociálních pracovníků, duchovních nebo 

vychovatelů už přímo ve věznicích pro tu skupinu osob, která teprve ve vězení 

zažila nějaký životní řád, a na svobodě si neví rady.  

                                                
1 Matoulek, J., Sejkorová, H.: Právní rádce odsouzeného, Praha: Leges 2010, str. 7 
2Vycházím ze statistické ročenky za rok 2011 uveřejněné na stánkách VSCR 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statisti

ck%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf, str. 85. V této statistice jsou uvedeny 
počty vězňů s údajem, kolikrát byli ve výkonu trestu. Když jsem tedy vyloučila prvotrestané 
a zbytek vynásobila částkou 1000,- Kč za den na jednoho vězně, která je udávána jak 

v literatuře, tak zaměstnanci VS, a tento výsledek vynásobila 365, došla jsem k tomuto 
výsledku  

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf
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  Tématem mé bakalářské práce je zmapování některých možností, které má 

odsouzený k tomu, aby už při výkonu trestu získal nové znalosti a dovednosti, 

nejen fyzické, ale i sociální, a možnosti pomoci státních i nestátních organizací 

posléze na svobodě. Sama jsem členkou nového občanského sdružení Na 

svobodě, které má za cíl pomoci znovu se začlenit alespoň několika 

propuštěným, a to především těm, se kterými máme delší kontakt, a to díky 

službě vězeňských kaplanů a dobrovolníků, a kteří už dříve prokázali určitou 

touhu i schopnost něco ve svých životech změnit. Ale i naše velmi čerstvá 

zkušenost, naše sdružení vzniklo teprve v loňském roce, že pomoci 

recidivistům je téměř nemožné, mě vede k přemýšlení nad účinnou pomocí 

především prvotrestaným. 

Ve své práci chci popsat, co je vlastně trest odnětí svobody a jaké jsou jeho 

funkce a účel. Také mě zajímaly možné důvody kriminálního chování. Někteří 

odsouzení přicházejí do věznic z prostředí, které už vlastně bylo nějakým 

způsobem asociální, komplikovalo možnost „normálního života“, a takovým 

lidem pak chybí některé sociální dovednosti. Jejich žebříček hodnot je jiný, 

nemají náhled na vlastní život, ani jasné rozlišení dobra a zla. Jejich kriminální 

chování je pak odrazem jejich situace. Tady je podle mého prostor především 

pro duchovní a jejich působení. 

Podrobněji bych se ráda zaměřila na program zacházení ve výkonu trestu 

a práva odsouzených a také popsat některé resocializační programy, které se 

nabízejí už ve věznicích, a historii práce s vězni.  

Zajímá mě také následná péče státu i dalších organizací. Věznice 

spolupracují například se sociálními kurátory a s Probační a mediační službou. 

Zdá se ale, že spolupráce s dalšími - neziskovými organizacemi není v mnoha 

případech zcela funkční. Přesto je těchto organizací v republice poměrně dost, 

některé jsou spojeny s církvemi, jiné vůbec ne. Všechny se ale snaží nabídnout 

pomoc - právní, sociální, duchovní a další.  
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Dále bych ráda představila životní příběhy dvou bývalých odsouzených, 

kteří se momentálně snaží začít znovu na svobodě. Vybrala jsem je jako 

zástupce dvou zcela různých skupin – prvotrestaného a recidivistu. Zajímavý je 

podle mého názoru jejich přístup jak k samotnému výkonu trestu, tak 

k nynějšímu životu na svobodě. Zajímalo mě, kterou pomoc oni sami využili, 

a co podle jejich názoru naprosto nefunguje.  

V diskusi porovnám některé údaje z literatury s výsledky výzkumů 

organizací, které se těmito otázkami dlouhodobě zabývají, i se svými osobními 

zkušenostmi.  

Cílem mé práce je zmapovat nástroje k naplnění potřeb odsouzených, ale 

i propuštěných z výkonu trestu, a případně zjistit, zda existuje nějaká 

specifická forma pomoci odsouzeným a následně propuštěným, zaměřená na 

skupinu prvotrestaných – tedy lidí, z nichž alespoň někteří dosud neztratili 

sociální kontakty, nejsou nadmíru zadlužení, a obvykle se nechtějí zpět do 

vězení vrátit. 
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1. Trest odnětí svobody  

Hlavním cílem trestu odnětí svobody je výchovné působení na pachatele 

trestného činu, dosažení změny struktury v jeho chování žádoucím způsobem 

a jeho zdárná reintegrace do intaktní společnosti.
3
  

Člověk, který byl pravomocně odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody, se 

dostane podle míry svého provinění a dalších faktorů do některého z těchto 

typů věznic: 

- s dohledem 

- s dozorem 

- s ostrahou 

- se zvýšenou ostrahou 

Zákon 169/1999Sb. dále vymezuje některé skupiny odsouzených, u kterých 

je výkon trestu realizován jiným způsobem. Patří sem mladiství, ženy, 

prvotrestaní odsouzení, odsouzení s duševními poruchami, odsouzení trvale 

pracovně nezařaditelní, odsouzení k výkonu doživotního trestu, cizinci, 

odsouzení s uloženým ochranným léčením.  

Do výkonu trestu se člověk musí dostavit, jakmile obdrží výzvu soudu 

k nastoupení do výkonu trestu. Doručuje se do vlastních rukou a není proti ní 

odvolání. Spolu s touto výzvou a vyhotovením pravomocného rozsudku zasílá 

předseda senátu nařízení k výkonu trestu také příslušné věznici.
4
  

Podle zákona 169/1999 Sb. má odsouzený určitá práva, ale některá z nich 

jsou omezena, mimo jiné např. právo na nedotknutelnost osoby, je omezena 

jeho svoboda pohybu, právo na soukromí, nemůže se aktivně podílet na 

činnosti organizací a spolků, nesmí podnikat. Stejně tak má odsouzený 

povinnosti, mezi něž patří v prvé řadě udržovat kázeň, plnit příkazy a pokyny 

                                                
      2http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/vykon-vezenstvi-652/vykon-trestu-odneti-

svobody-5746, staženo 2. 4. 2012  
4 Matoulek, J., Sejkorová, H.: Právní rádce odsouzeného, Praha: Leges, 2011, str. 27 

http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/vykon-vezenstvi-652/vykon-trestu-odneti-svobody-5746
http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/vykon-vezenstvi-652/vykon-trestu-odneti-svobody-5746
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zaměstnanců, a v případě, že má možnost pracovat, pak má i tuto povinnost. 

Dále je povinen zachovávat ustanovení vnitřního řádu věznice a plnit úkoly, 

které vyplývají z jeho programu zacházení. Další výslovné povinnosti jsou 

uvedeny ve 2. odstavci § 28. Kromě práv a povinností tento zákon obsahuje i ta 

ustanovení, kterými se odsouzeným něco zakazuje, např. vyrábět, přechovávat 

nebo konzumovat alkoholické nápoje, tetovat jinou osobu nebo se nechat 

tetovat, bez souhlasu Vězeňské služby prodávat, směňovat a darovat věci, které 

má v držení ve věznici.   

Je samozřejmé, že pro člověka, který byl do té doby zvyklý rozhodovat se 

sám za sebe a trávit svůj volný čas s lidmi, které si zvolil, je nástup do výkonu 

trestu náročnou situací, o to více, jedná-li se o prvotrestaného. 

 

1.1. Účel a funkce trestu odnětí svobody 

Trestněprávní teorie zná zásadu nullum crimen sine lege, nulla poena sine 

lege (žádný zločin bez zákona, žádný trest bez zákona). Obojí musí mít 

zákonem upravený rámec. Společnost vytváří široké multidimenzionální 

spektrum mechanismů na svou ochranu a trest je jedním z nich. Jaroslav Hála 

říká: „Trest, který bývá nejčastěji definován jako záměrné působení újmy 

(utrpení, bolesti) provinilci, zasahuje zločin integrativně ve více dimenzích.“
5
 

Tato újma je cílená a prováděna oprávněnou autoritou. Trest je ukládán za 

zaviněné porušení práva a důvod k jeho uložení musí být ospravedlnitelný. 

Historicky se vyhranily dvě základní koncepce, týkající se účelu trestu. 

Jeden základní směr říká, že pokud je trestný čin aktem svobodné vůle 

pachatele, což se předpokládá, pak přiměřený trest je jeho přirozeným 

důsledkem. Jeho uložení je morálním imperativem – po zločinu následuje trest. 

                                                
5 Hála, J.: Teorie a praxe vězeňství II., Optimalizace výkonu trestu odnětí svobody, České 

Budějovice 1999, str. 7 
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Jde tedy o koncept, který bývá označován jako absolutní teorie trestu, 

retributivní teorie, klasická škola trestního práva aj. 

Druhý základní směr považuje spáchání trestného činu za důsledek určitých 

osobnostních nebo sociálních faktorů. Jediným ospravedlnitelným cílem 

trestání je poskytnout pachateli odborné zacházení, které potlačí příčiny, proč 

byl trestný čin spáchán. Trestá se tedy proto, aby nedošlo k recidivě. Tento 

koncept bývá označován jako utilitární teorie trestu, rehabilitační teorie, 

pozitivistická škola trestního práva aj.  

Jan Lata představuje ve své knize Účel a smysl trestu ještě trošku jiný 

pohled. V § 23 trestního zákona čteme: „Účelem trestu je chránit společnost 

před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné 

činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně 

i na ostatní členy společnosti“
6
 Ochrany společnosti před pachateli trestných 

činů dosáhneme tím, že jim zabráníme páchat další trestné činy. Ale jak dále 

pokračuje Jan Lata, pro společnost i odsouzeného je bezpečnější a výhodnější 

naplnit tu druhou stránku účelu – totiž odsouzeného převychovat neboli 

napravit a resocializovat. Také upozorňuje, že zde zůstává opomenut účel 

trestu, kterým by byla učiněna náhrada škody poškozenému nebo nemateriální 

zadostiučinění. Chybí i odplatný prvek trestu, což souvisí s utilitárními 

teoriemi (viz výše). Podle Jana Laty samotné spáchání trestného činu nestačí 

k uložení trestu. Ten je ospravedlněn především tím, dokáže-li zmenšit 

celkovou míru utrpení.
7
 

Přesto ale pachatel zůstává subjektem individuálních lidských práv (byť 

omezených uloženým trestem) a má individuální a morální právo nebýt 

potrestán nepřiměřeně spáchanému činu.
8

  

                                                
6 Zákon č.140/1961Sb., trestní zákon, § 23 
7 Lata, J.: Účel a smysl trestu, LexisNexis CZ, s.r.o., Praha 2007, str. 19 a 64 
8 Zeman, P. a kol.: Veřejnost a trestní politika, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 

Praha 2011, str. 12 
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Jaroslav Hála odlišuje funkci trestu vyrovnávací a regulativní.  

Za vyrovnávací funkci označuje tu, která oběti umožní určitým způsobem 

kompenzovat negativní emoce. Jako příklad uvádí především osobní účast 

oběti při výkonu trestu smrti v USA. V našich podmínkách se nic podobného 

nepraktikuje. Dalším aspektem vyrovnávací funkce trestu, obzvlášť trestu 

odnětí svobody, může být i čas získaný k tomu, aby se pachatel mohl vyrovnat 

se s pocitem viny a přijmout svoji zodpovědnost. To ovšem předpokládá 

člověka, který ještě dokáže nahlédnout svůj skutečný stav.   

Regulativní funkce trestu spočívá v tom, aby se jistým způsobem regulovala 

možnost páchání trestné činnosti, ať již izolováním od společnosti, odstrašením 

od dalšího páchání, nebo změnami chování nebo osobnosti pachatele, které by 

se měly dít pomocí motivace k práci na sobě samém, a to zacházením.
9
  

Marie Vágnerová říká, že: „Důležitým ukazatelem účinnosti trestu je míra 

pocitu viny a tomu odpovídající pocit oprávněnosti trestu.“
10

 Obzvláště 

u recidivistů tento pocit ale chybí, své potrestání považují za akt zvůle 

společnosti. Pak ovšem trest neplní funkci impulzu k nápravě, ani není 

prostředkem k odčinění viny. Podle údaje z publikace Jiřího Němce, citované 

Marií Vágnerovou, až 57% odsouzených, se kterými autor pracoval, nebylo 

ochotno uznat, že si za své uvěznění mohou sami.
11

 To koresponduje s často 

citovaným údajem cca 60% recidivujících (viz např. Statistická ročenka VS ČR 

za rok 2011, ke zhlédnutí na stánkách www.vscr.cz). 

                                                
9 Hála, J.: Teorie a praxe vězeňství II., Optimalizace výkonu trestu odnětí svobody, České 

Budějovice 1999, str.9 
10 Vágnerová, M.:Psychopatologie pro pomáhající profese, 4. vydání, Portál 2004,2008, str. 

818 
11 Tamtéž 

http://www.vscr.cz/
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Ovšem, jak uvádí Marie Vágnerová, mezi opakovaně vězněnými je vysoké 

procento lidí s poruchami osobnosti, tam je problematické očekávat nějaké 

změny chování.
12

 

 

1.2. Možné důvody kriminálního chování  

Do kategorie kriminálního chování zařazujeme ty aktivity, které porušují 

psané právní normy, tedy ty, které jsou vymezeny trestním zákoníkem. Takové 

chování je hodnoceno jako nepřijatelné, protože způsobuje újmu nebo strádání 

dalším lidem. Společnost se následně brání užitím trestu pro pachatele.
13

 

Podle M. Vágnerové je etiologie delikventního chování multifaktorální: 

Vrozené dispozice k určitému způsobu reagování (např. impulzivita, 

dráždivost…), které sice až z 50% mohou být dány geneticky, ale mohou 

vzniknout i na bázi prenatálního poškození. Přesto jsou tyto projevy hodnoceny 

okolím jako nepřijatelný způsob projevu a vyvolávají negativní reakce včetně 

trestů. V některých případech ale tyto reakce nevhodné chování posilují 

a upevňují. 

Vlivy prostředí, ve kterém jedinec žije, posilují nebo naopak blokují určitý 

typ chování.  

- Rodina – dítě může žít v prostředí, kde je týráno fyzicky nebo psychicky 

nebo rodiče mohou sami páchat kriminální činnost, a tím nabízet dítěti určité 

vzorce chování.  

- Škola a vrstevníci – pachatelé trestných činů mívají v anamnéze často 

podobné údaje – ve škole nebyli příliš úspěšní, tím se vydělovali, a proto 

hledali kamarády v partách dalších problémových dětí. Tam mohlo dojít 

k prvním kriminálním aktivitám. 

                                                
12 Vágnerová, M.:Psychopatologie pro pomáhající profese, 4. vydání, Portál 2004,2008, str. 

821 
13 Tamtéž, str. 805 
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Stejně tak ale mohou být obě tyto skupiny kladným motivačním faktorem 

v případě, že rodina správně plní svou funkci a zvládá, třeba s pomocí 

odborníků výchovu i problémového dítěte a kolektiv vrstevníků přizve 

i problémové dítě a ukazuje jiné vzorce chování, řešení konfliktů apod. 

Situační faktory, které se v určité situaci stanou příčinou nějakého 

kriminálního činu (např. ublížení v opilosti), mohou následným řetězcem 

událostí (odsouzení a uvěznění) vést až nastartování nežádoucí životní dráhy.
14

 

Blatníková a Netík hovoří ve své studii z roku 2008 o rizikových 

a protektivních (ochranných) faktorech. Za rizikové považují ty, které zvyšují 

pravděpodobnost kriminálního jednání, za protektivní pak ty, které tlumí dopad 

nebo působnost rizikových faktorů. Rizikové a protektivní faktory vstupují do 

různých interakcí a vykazují kumulativní účinky. Protektivní umožní i jedinci, 

u kterého by za jiných okolností převládly negativní sklony, zvládnout situaci. 

Jako příklad je možné uvést sňatek a vytvoření nové rodiny, možnost trvalého 

zaměstnání apod. 

Za rizikové neboli kriminogenní se označují ty, které vyvolávají, usnadňují 

nebo podporují páchání trestných činů. Jsou vzájemně propojeny 

kombinovaným způsobem a žádný z nich jednotlivě není možné určit za 

jednoznačnou příčinu kriminálního chování. 

Mezi vnější kriminogenní faktory můžeme zařadit ekonomické faktory, 

které způsobují určitou nerovnoprávnost, dále nárůst legálních i nelegálních 

přistěhovalců v závislosti na mezinárodním politickém vývoji, sociální faktory 

– zneužívání návykových látek, rozpad tradiční rodiny apod.
15

  

František Koukolík se zabývá mimo jiné otázkami agrese a píše: „Pouhých 

6 % jedinců ze skupiny 627 recidivistů (…) odpovídalo v jednom výzkumu za 

                                                
14 Vágnerová, M.:Psychopatologie pro pomáhající profese, 4. vydání, Portál 2004,2008, str. 

809 
15 Blatníková, Š., Netík, K..: Predikace vývoje pachatele, Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, Praha 2008, str. 10-13 
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plných 71 % vražd, 72 % znásilnění a 69% ozbrojených útoků, které spáchali 

všichni recidivisté jako celek (…). Sami často bývali oběťmi tělesného týrání 

nebo pohlavního zneužívání ve vlastních rodinách. Daleko častěji jsou ve 

vlastních rodinách svědky násilí. Mnozí z nich po prvním dopadení pro 

násilnou trestnou činnost stojí před soudem už podruhé. Poprvé tam byli jako 

děti v roli obětí stejné činnosti nebo zanedbávání.“
16

 

Individuální rizikové faktory, jsou podle zahraničních výzkumů, Blatníková 

a Netík zde citují výsledky metaanalýzy Lipseye a Derzona
17

, nízká úroveň 

rozumových předpokladů a vzdělání, nízká míra empatie a impulzivita.
18

  

Z těchto údajů se zdá zřejmé, že výkon trestu odnětí svobody by opravdu 

aspoň pro některé mohl být impulsem k radikální změně jejich života v tom 

smyslu, že se dostanou do prostředí určitého řádu a pořádku a je jim případně 

umožněno absolvovat nějakou formu vzdělávání. To ovšem předpokládá zájem 

i profesionální zručnost pracovníků vězeňské služby. Napomoci by rozhodně 

mohly v prvé řadě programy zacházení. 

 

1.3. Prizonizace 

Tímto pojmem, jehož autorem je Donald Clemmer, sociolog z věznice 

v Illinois, můžeme označit adaptaci na život ve vězení. Donald Clemmer 

dokonce tvrdí, že je to proces, kdy se nováček mění v „plnohodnotného“ 

trestance. Je to tedy proces, který jde ze své podstaty proti nápravě 

a resocializaci.
19

 

                                                
16 Koukolík, F., Mozek a jeho duše, Makropulos, 1995, str. 46 
17 Lipsey, M.V.,Derzon, J.H.: Predictors of Violent or Serious Deliquency in Adolescence 

and Early Adulthood 
18 Blatníková, Š., Netík, K..: Predikace vývoje pachatele, Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, Praha 2008, str. 16 
19

 Karabec, Z., Blatníková, Š.: K problematice dlouhodobých trestů odnětí svobody, 

Kriminalistika 3/2004 [online], staženo 15. 4. 2012 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2004/0403/karabec_info.html 
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Se zkušeností z českého prostředí k tomu Václav Jiřička říká: 

„Prizonizovaný je člověk, který se výborně adaptoval na přísně organizované 

a ve své podstatě nepřirozené podmínky života ve vězení. (…) Vězení se mu 

stalo nuceným domovem a on našel cestu, jak v něm přežít. Takový 

,bezproblémový vězeň‘ je vězeňským personálem zhusta vnímán pozitivně, 

neboť zásadně neztěžuje chod vězeňské instituce. Je přitom prokázáno, že 

prizonizace výrazně snižuje pravděpodobnost úspěšného návratu jedince do 

normální společnosti (…) a zvyšuje riziko recidivy.“
20

  

Prizonizace má dvě složky: 

Institucionalizace – člověk se adaptuje na změnu tak, že u něj dochází ke 

ztrátě aktivity, až k apatii a k úpadku většiny kompetencí. Odnaučí se 

samostatně rozhodovat a i po návratu na svobodu bude závislý na iniciativě 

jiných lidí. Ztratí schopnost realisticky zvolit vhodnou alternativu pro život. 

Ideologizace – člověk získá jiný hodnotový žebříček a ztotožní se tak se 

skupinou, která jej přijímá mezi sebe. Společně pak identifikují nepřítele, který 

je viníkem jejich situace, v tomto případě vězeňský personál, který se liší 

i zevnějškem.
21

 Patří sem i používání specifického jazyka (kriminální argot).   

Václav Jiřička upozorňuje, že „míra prizonizace je především odrazem míry 

kultury dané organizace: nastavením komunikace mezi vedením a personálem, 

stejně jako mezi personálem a vězni, komunikace společných cílů, dynamické 

bezpečnosti, práce v týmech, předávání informací, pocitu sounáležitosti 

a spoluzodpovědnosti. Omezování prizonizace na přijatelnou úroveň je 

řešitelné pouze zapojením všeho personálu a je neúčinné svěřovat tento úkol 

pouhým několika stům odborných zaměstnanců.“
 22

 

  

                                                
20 Jiřička, V.: S kým zacházet - a jak, České vězeňství 2/2011, str. 14 
21 Vágnerová, M.:Psychopatologie pro pomáhající profese, 4. vydání, Portál 2004,2008, str. 

821 
22 Jiřička, V.: S kým zacházet - a jak, České vězeňství 2/2011, str. 14 
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1.4. Suicidální chování ve vězení 

Pro některé jedince, kteří jsou ve vazbě nebo ve výkonu trestu, je situace 

opravdu psychicky velmi náročná. K tomu, že se musí sžít s prostředím, 

přistupují i psychické možnosti jednotlivce, jeho osobnostní nastavení. Část 

z odsouzených se rozhodne řešit svůj problém sebevraždou. Uváděná míra 

sebevražednosti je až čtyřnásobně vyšší než v běžné populaci. Studie Mentally 

Disordered Persons in European Prison Systems - Needs, Programmes and 

Outcome (EUPRIS)
23

 uvádí tabulku ročního počtu sebevražd na 1000 vězňů, 

kde překvapivě na Kypru v roce 2003 nebyla žádná sebevražda, Česká 

republika je s 0,87% spíše podprůměrná a nejvíce sebevražd je na Islandu – 

8,47% (viz tab. 1). Dalším rizikovým faktorem jsou dlouhodobé tresty, které 

u odsouzeného vedou ke ztrátě samostatnosti, snížení schopnosti pozitivně 

reagovat na vnější podněty, k prohlubování pasivity, k poklesu sebehodnocení 

a ke vzniku depresivních vztahů. Proto je třeba, aby odsouzení měli možnost 

přístupu k odborné péči.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23

Mentally Disordered Persons in European Prison Systems - Needs, Programmes and 

Outcome (EUPRIS) Final Report October 31, 2007 [online] 

http://www.fangelsi.is/media/stofnunin/action1_2004_frep_17_en.pdf 
24 Karabec, Z., Blatníková, Š.: K problematice dlouhodobých trestů odnětí svobody, 

Kriminalistika 3/2004 [online], staženo 15.4.2012 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2004/0403/karabec_info.html 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3593650809&to=http%3a%2f%2fwww%2efangelsi%2eis%2fmedia%2fstofnunin%2faction1%5f2004%5ffrep%5f17%5fen%2epdf


 

20 

Tabulka 1 

Annual Prison Suicides per 1,000 Prisoners (most recent year available) 

Country     year                   suicides per 1,000 prisoners   

      

Austria      2004        0.78 

Belgium     2005        1.18 

Bulgaria     2005        0.48 

Cyprus      2003        0.0 

Czech Republic   2004        0.87 

Denmark     2005        1.93 

England & Wales  2005        1.8 

Finland      2005        1.03 

France      2004        1.7 

Germany     2003        1.28 

Greece*     2002        0.1 

Hungary     2005        0.25 

Iceland      2005        8.47 

Ireland      2004        1.25 

Italy       2005        0.96 

Lithuania     2005        1.35 

Luxembourg    2005        2.72 

The Netherlands   2005        1.16 

Norway      2004        1.65 

Poland      2005        0.39 

Portugal     2004        1.6 

Slovenia     2005        1.76 

Spain*      2004        0.82 

Sweden      2005        1.06  
   
* Data source: SPACE (Council of Europe 2007) 
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2. Program zacházení 

Na internetových stránkách Vězeňské služby České republiky je možné 

nalézt tuto definici: 

„Program zacházení (PZ) je základním prvkem cílevědomého 

a komplexního působení na odsouzeného k dosažení účelu výkonu trestu, a to 

od nástupu do VTOS až po jeho ukončení. Vymezuje okruh konkrétních 

činností, kterých je odsouzený povinen se zúčastnit nebo které může 

vykonávat.“
25

  

Program zacházení obsahuje pracovní, vzdělávací, speciálně výchovné 

a zájmové aktivity, které se vytvářejí pro každého odsouzeného individuálně.  

 

2.1. Počátky snah o resocializaci 

„Trestní ústav se svými zařízeními a se všemi lidmi v něm - toť celý nový 

svět trestancův. Učiňme, aby neviděl v něm zla a nepravostí, nýbrž aby tu stále 

cítil zušlechťující dobrý vliv vážné životní opravdovosti, čestnosti, svědomitosti, 

lidskosti. Ať pozná v úředníku muže sice přísného, ale dobrého 

a spravedlivého, ať setká se s učitelem laskavým a pečlivým, ať z každého slova 

knězova svítí mu očisťující a povznášející naděje v možnost lepšího života, ať je 

mu vězeňský lékař vzorem ušlechtilého lidumila. Dozorce je stejně důležitým 

činitelem pro výchovu a nápravu trestance jako kdokoli z jmenovaných 

úředníků…Kulturní význam dozorce v trestním ústavu lze vystihnout dvěma 

slovy: dobrý příklad !“
26

 

                                                
25http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/o-nas-1632/vykon-vezenstvi-366/vykon-

trestu/program-zachazeni-4970, staženo 18. 4. 2012 
26

 Kýr, A., Kafková, A,:Proměny odborné přípravy vězeňského personálu, Historická 

penologie 2/2010 [online], staženo 18. 4. 2012,  
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2010/HP2

.10.pdf 

 

http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/o-nas-1632/vykon-vezenstvi-366/vykon-trestu/program-zachazeni-4970
http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/o-nas-1632/vykon-vezenstvi-366/vykon-trestu/program-zachazeni-4970
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2010/HP2.10.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2010/HP2.10.pdf
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V roce 1778 vyvrcholily různé snahy o reorganizace vězeňství přelomovým 

trestním zákoníkem císaře Josefa II. Vycházel z teze, že trest má být úměrný 

společenské nebezpečnosti. Novela z roku 1791 už vyjadřovala myšlenku, že 

trest má přispívat nejen k zastrašení, ale i k nápravě.
27

 

Jeden z prvních, kteří přemýšleli o hlubší systémové reformě vězeňství, byl 

katolický kněz a pedagog František Josef Řezáč. Jeho publikace „Vězeňství 

v posavádních spůsobech svých s návrhem o zdárnějším trestání a polepšování 

zločinců“ z roku 1852 byla významným zdrojem poučení a inspirace dokonce 

i při zpracovávání nové koncepce českého vězeňství v roce l992. Jeho idea 

byla odsouzené vzdělávat a mravně vychovávat. Velký důraz kladl také na 

prevenci, která by se děla výchovou v rodině, škole i v církvi. Odsouzení by 

stejně tak měli mít prostor k nápravě prostřednictvím nejen práce, ale 

i vzdělávání. A konečně navrhoval i účinnou pomoc pro propuštěné 

v součinnosti obce, církví a dobrovolníků.
28

  

V Domácím řádu pro mužskou c.k. věznici v Praze z roku 1889 se dočteme, 

že vzdělávání bylo povinné pro trestance, který „v učebních předmětech 

obecné školy buď žádných vědomostí nemá, buď jen vědomostí nedostatečných 

a 35. roku věku svého nepřekročil, povinen jest v ústavu do školy choditi“
29

. 

Tento dokument také přesně určoval řád ve věznici, podmínky, za kterých 

bude vězeň přesunut do přísnějšího nebo naopak do mírnějšího typu vězení, 

jasně stanovil hygienické předpisy i pravidla soužití. Pozornost je také 

věnována přesnému určení, jakým způsobem budou naplňovány duchovní 

potřeby odsouzených – kdy budou mít svá bohoslužebná shromáždění katoličtí 

                                                
27 Mitáš, V. (ed.)., Duchovenská služba v penitenciárním prostředí, VDP o.s. a Institut 

vzdělávání Vězeňské služby ČR, Praha 2007 
28Kýr, A.: Odkaz Františka Josefa Řezáče nejen českému vězeňství, Historická penologie 

2/2003[online], staženo 23. 3. 2012 
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2003/hp_

03_02.pdf    
29http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/historie-104/domaci-rad, 

staženo 21. 3. 2012 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2003/hp_03_02.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2003/hp_03_02.pdf
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/historie-104/domaci-rad


 

23 

vězni, kdy protestantští a kdy židé. Velice podrobně je také popsána pracovní 

povinnost vězňů a podmínky, za kterých mohou dostat za svou práci odměnu.
30

  

Československá republika převzala po rozpadu monarchie věznice, 

trestnice, ale i tradici vzdělávání vězňů. Zvláštní péče byla v té době věnována 

mladistvým, ti mohli získat i výuční list, ze kterého nebylo zřejmé, kde se 

člověk vyučil. To je jedna z věcí, které převzalo i moderní vězeňství. Další 

neoddělitelnou součástí výkonu trestu bylo mravní působení na odsouzené 

prostřednictvím různých přednášek apod. a samozřejmě nedělní bohoslužby. 

Poněkud jiný způsob práce byl volen po převzetí moci komunistickým 

režimem. Došlo k cenzuře knih ve vězeňských knihovnách, mnoho svazků bylo 

vyřazeno. Roli učitelů převzali osvětoví pracovníci, v roce 1950 byly z věznic 

odstraněny kříže a kaple byly následně přeměněny na přednáškové sály. 

Protože se mezi vězni objevovala řada vzdělaných lidí, vytvářely se zvláštní 

systémy vzdělávání pro ostatní vězně. Teprve v červenci 1956 byly navrženy 

Směrnice pro kulturně osvětovou činnost. Do té doby výchovné otázky neřešil 

žádný předpis. 

V průběhu 60. let se vrací do programů zacházení znovu systém výuky. 

Zákon 59/1965 Sb. je v tomto průlomový, vzdělávání považuje za právo, nikoli 

povinnost, a umožňuje získat také střední odborné vzdělání. V této době se také 

začínají realizovat snahy o diferenciaci vězňů podle závažnosti a druhu 

trestného činu, nikoli podle třídního původu.
31

 

 

 

                                                
30 tamtéž 
31 John, R., Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století, Historická penologie 

3/2010 [online] staženo 21. 3. 2012 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2010/HP3.10
.pdf  

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2010/HP3.10.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2010/HP3.10.pdf
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2.2. Právní úprava programů zacházení v České republice 

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody v § 2 odst. 2 mimo jiné stanoví, že se 

mají podporovat takové postoje a dovednosti odsouzených, které jim pomohou 

k návratu do společnosti a umožní vést po propuštění soběstačný život
32

.  

Termín „zacházení“ je náhradou za původně používaný pojem 

„resocializace“, a to od 1. 1. 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 169/1999 Sb. 

a vyhláška č. 345/1999 Sb. Programy zacházení tedy upravují obě tyto zákonné 

normy a dále Sbírky nařízení generálního ředitele VS ČR, sbírky pokynů 

ředitele odboru výkonu vazby a trestu a také metodické listy ředitele odboru 

výkonu vazby a trestu, které vydává Generální ředitelství VS ČR. Také zákon 

č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky staví jako 

jeden z úkolů soustavně působit na osoby ve výkonu trestu „s cílem vytvořit 

předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění…“
33

 

  

2.2.1. Zákon č. 169/1999 Sb. o Výkonu trestu odnětí svobody a o změně 

některých souvisejících zákonů 

Programy zacházení jsou rámcově upraveny v § 41 zákona č. 169/1999 Sb.  

§ 41 

Program zacházení 

(1) Program zacházení se zpracovává na základě komplexní zprávy 

o odsouzeném s ohledem na délku trestu, charakteristiku osobnosti a příčiny 

trestné činnosti.  

(2) Komplexní zpráva je shrnutím výsledků psychologického, pedagogického, 

případně lékařského posouzení a jiných dostupných materiálů k osobě 

odsouzeného; její obsah je důvěrný.  

                                                
32 Biedermannová, E., Petras, M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost 

programů zacházení, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, str. 15  
33 tamtéž, str. 14 
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(3) Program zacházení obsahuje konkrétně formulovaný cíl působení na 

odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným směřující k dosažení cíle 

a způsob a četnost hodnocení. Pravidelnou součástí programu zacházení je 

určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, jeho účasti na pracovní terapii, 

vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti, směřující k vytvoření předpokladů pro 

jeho samostatný způsob života. Pokud u odsouzeného přichází v úvahu více 

variant programu zacházení, umožní se mu výběr.  

(4) V rámci programu zacházení se pro odsouzeného nejméně 3 měsíce před 

propuštěním vytvářejí podmínky pro jeho samostatný způsob života.  

(5) Při vypracování programu zacházení věznice podle potřeby spolupracuje 

s příslušnými orgány sociálního zabezpečení.
34

  

 

Tento paragraf poskytuje právní oporu pro možnost nabídnout odsouzeným 

určité formy aktivit, které daná věznice může zajistit. V prvé řadě se jedná 

o možnost práce, ale i vzdělávání, a také o některé zájmové nebo speciální 

výchovné aktivity.  

Vytvořit nebo uchovat si pracovní návyky je jistě jedním z nejdůležitějších 

předpokladů pro úspěšnou resocializaci na svobodě. Samozřejmě v situaci, kdy 

je ve společnosti značná nezaměstnanost, se se záznamem v trestním rejstříku 

zaměstnání hledá velmi složitě. Přesto pracuje-li člověk alespoň ve vězení, 

odměny za práci pomáhají hradit náklady spojené s výkonem trestu, které jsou 

jinak součástí dluhu, se kterým propuštěný odchází na svobodu, případně 

i škody způsobené předchozí trestnou činností, což je další nezanedbatelnou 

pozitivní možností, jak dluh zmenšit. 

  

                                                
34 Jelínek J. a kol.:Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 1. vydání, 

Praha: Leges, 2009, str.1179 
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2.2.2. Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu 

odnětí svobody  

Tato vyhláška stanoví v § 2 podmínky, které musí splňovat „pověřená 

osoba“, tj. duchovní působící ve věznici. Souvisí tedy s naplněním duchovních 

potřeb odsouzených. Pro některé odsouzené je setkání s vírou impulzem 

k pokusu o změnu života. Také upravuje složení týmů pracovníků, kteří mohou 

pracovat s odsouzenými.  

§ 2 
(1) Pro účely této vyhlášky se pověřenou osobou vykonávající duchovenskou 

činnost (dále jen „pověřená osoba“) rozumí kvalifikovaný duchovní, který je 

k vykonávání této činnosti pověřen vedením příslušné církve nebo náboženské 

společnosti, a s jehož působením ve věznici po písemném vyjádření vězeňské 

duchovní služby vyslovil ředitel věznice souhlas. 

 

(2) Ve věznicích všech základních typů pracují s odsouzenými zásadně stabilní 

týmy zaměstnanců Vězeňské služby složené ze speciálního pedagoga, 

psychologa, sociálního pracovníka, vychovatelů a dozorců s odpovídající 

speciální odbornou přípravou. Jednomu vychovateli je svěřeno do péče 

zpravidla nejvýše 20 odsouzených.
35

 

Hlava čtvrtá vyhlášky č. 345/1999 Sb., se pak v § 36 - § 46 zabývá 

konkrétně realizací programu zacházení a zaměstnávání odsouzených.   

 

2.3. Aktivity programu zacházení 

§ 36 vyhlášky 345/1999 Sb. uvádí pět následujících aktivit programu 

zacházení: 

- Pracovní aktivity 

- Vzdělávací aktivity 

                                                
35 http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/o-nas/vykon-vezenstvi-16/rad-vykonu-trestu-

6187 [online] staženo 15. 3. 2012 

http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/o-nas/vykon-vezenstvi-16/rad-vykonu-trestu-6187
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/o-nas/vykon-vezenstvi-16/rad-vykonu-trestu-6187
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- Speciálně výchovné aktivity 

- Zájmové aktivity 

- Oblast utváření vnějších vztahů 

 

Program pro každého odsouzeného se vytváří individuálně podle jeho 

zdravotního stavu, možností i schopností. Obsahuje konkrétně formulovaný cíl, 

metody, kterými bude cíle dosaženo, a způsob a četnost hodnocení.
36

 

Vytvoření programu musí předcházet kvalitní pečlivá příprava. Musí se 

posoudit bio-psycho-socio-duchovní stav člověka, který hodnotí lékař, 

psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, případně duchovní. Program 

musí být orientován na budoucí propuštění již od počátku uvěznění.
37

 

Zvolený program je pak pro odsouzeného závazný. Program se aktualizuje 

v závislosti na dosažených výsledcích a jeho úspěšné plnění může být jedním 

z podkladů pro návrh věznice na přeřazení do věznice jiného typu.
38

  

V paragrafu 40 je uvedena další skupina možných aktivit, kterých se 

odsouzený může zúčastňovat. Týkají se v podstatě naplňování kulturních 

potřeb člověka. 

§ 40 

(1) Kromě aktivit uvedených v programu zacházení může odsouzený v době 

vymezené vnitřním řádem uspokojovat své potřeby 

a) využíváním knihovny věznice, 

b) odběrem tisku, knih a publikací, 

c) podílem na vydávání vlastního časopisu odsouzených, 

d) sledováním rozhlasových a televizních pořadů, 

                                                
36 Biedermanová, E., Petras, M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost 

programů zacházení, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, str. 30 
37 Hála, J.: Teorie a praxe vězeňství II., Optimalizace výkonu trestu odnětí svobody, České 

Budějovice 1999, str. 13 
38 Matoulek, J., Sejkorová, H.: Právní rádce odsouzeného, Praha: Leges 2010, str. 105 
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e) účastí na dalších aktivitách vzdělávání a zájmové činnosti 

zprostředkovaných věznicí. 

(2) Při zprostředkování aktivit vedoucích k uspokojování potřeb odsouzených 

uvedených v odstavci 1 je věznice povinna využívat co nejširší škálu forem, 

metod a prostředků, s důrazem na ty, které vyžadují aktivní přístup 

odsouzených.
39

 

  

2.3.1. Pracovní aktivity 

Cílem pracovních aktivit je především vytváření, případně udržení 

pracovních návyků. Pracovními aktivitami se rozumí především zaměstnání. 

Pokud je to možné, mělo by se přihlížet kromě zdravotního stavu také ke 

schopnostem, k dosaženému vzdělání a praxi v oboru. Kromě zaměstnání se 

pracovní aktivitou myslí také práce, kterou se zajišťuje provoz věznice, 

zejména úklid, na kterém se obvykle podílejí všichni odsouzení.
40

 

Práce ve vězení by měla být považována za pozitivní prvek a měla by 

napomoci k udržení si schopnosti vydělat si na živobytí po propuštění.   

Podle statistické ročenky VS ČR se od roku 2008 drží zaměstnanost 

odsouzených kolem 60%.
41

 

 

2.3.2. Vzdělávací aktivity 

Vzdělávacími aktivitami se rozumí především vzdělávání organizované 

školským zařízením věznice nebo vzdělávání vedené a kontrolované 

zaměstnanci oddělení výkonu trestu. Dají se sem zařadit také korespondenční 

kurzy, a to například jazykové a kurzy práce s výpočetní technikou.
42

 

                                                
39 http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/o-nas/vykon-vezenstvi-16/rad-vykonu-trestu-

6187 
40 Matoulek, J., Sejkorová, H.: Právní rádce odsouzeného, Praha: Leges 2010, str. 103 
41 http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/statistiky-a-udaje-103/statisticke-rocenky-

1218/ Statistická ročenka VS ČR 2008, 2009, 2010, 2011 z 12. dubna 2011 
42 Matoulek, J., Sejkorová, H.: Právní rádce odsouzeného, Praha: Leges 2010, str. 104 
 

http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/statistiky-a-udaje-103/statisticke-rocenky-1218/%20Statistická
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/statistiky-a-udaje-103/statisticke-rocenky-1218/%20Statistická
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Právo na vzdělání je v České republice zaručeno ústavou a toto právo patří 

k těm, která nejsou výkonem trestu omezena ani přerušena. Vzdělávání 

zajišťují vzdělávací střediska věznic. Formálně probíhají pod záštitou 

Středního odborného učiliště Vězeňské služby České republiky, které bylo 

zařazeno Ministerstvem školství a tělovýchovy do sítě škol, a má proto právo 

vydávat vysvědčení a výuční listy, ze kterých není patrné, kde je absolvent 

získal.
43

 

 

2.3.3. Speciální výchovné aktivity 

Sem se řadí především individuální a skupinová pedagogická 

a psychologická působení, která provádějí odborně způsobilí zaměstnanci 

věznic. Jsou zaměřena na sociálně právní poradenství, terapeutické programy – 

např. sociální výcvik, psychoterapie, arteterapie… a trénink zvládání vlastní 

agresivity. 

Tyto aktivity se uplatňují zejména při práci s odsouzenými, kteří trpí 

duševními poruchami, poruchami chování, poruchami osobnosti a chování 

v důsledku užívání psychotropních látek a také s lidmi s mentální retardací. 

Základem zacházení pro tyto lidi je režimově resocializační léčba s využitím 

terapeutických technik.
44

 

   

2.3.4. Zájmové aktivity 

Evropská vězeňská pravidla považují za jeden ze standardů ochranu zdraví 

vězňů. Proto existují zájmové kroužky vzdělávacího, sportovního nebo 

kulturního charakteru. Jsou určeny k tomu, aby se u odsouzených rozvíjely 

schopnosti, vědomosti i sociální dovednosti. Účelem této aktivity je naučit 

člověka jinému způsobu trávení volného času později na svobodě, ale také 

                                                
43 Biedermanová, E., Petras, M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost 

programů zacházení, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, str. 20 
44 tamtéž, str. 24 
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pomoci mu naplnit smysluplně čas už ve výkonu trestu. Každá věznice nabízí 

tyto programy v závislosti na svých možnostech, ale z různých objektivních 

důvodů je tato činnost přece jen limitována.
45

 

 

2.3.5. Oblast utváření vnějších vztahů 

Tato oblast bývá nazývána extramurální (za zdí vězení), protože je 

zaměřena na vytváření, udržování nebo posilování sociálních vazeb na svobodě 

a na rozvíjení znalostí a dovedností, které bude člověk potřebovat v občanské 

společnosti. O tuto oblast se stará pověřený sociální pracovník, který také 

pomáhá při uspořádání života po propuštění – radí s vyřízením potřebných 

dokumentů, pomáhá navazovat kontakty s případnými zaměstnavateli, atd.  

Důležitost této aktivity je zřejmá v případě střednědobých a dlouhodobých 

trestů odnětí svobody, protože u těchto odsouzených se projevuje negativní 

vliv prizonizace, a také vývoj ve společnosti šel kupředu a člověk, který byl ve 

výkonu trestu delší dobu, nemá šanci se sám zorientovat.
46

 

 

 2.4. Zastav se, zamysli se a změň se
47

 

Jedná se o speciální výchovnou aktivitu programu zacházení. Tento 

program je určen vícekrát trestaným osobám a staví na kognitivně-

behaviorálních základech. V červenci 2011 byl začleněn do přílohy č. 1 

Nařízení generálního ředitele č. 35/2011 jako standardizovaný program.  

Hlavním cílem programu je vést odsouzené k tomu, aby sami nahlédli na 

svou trestnou činnost a následně pak změnili své postoje a díky získání nových 

sociálních dovedností byli motivováni ke změně života po propuštění.  

Kritériem pro zařazení odsouzených do programu 3Z je: 

                                                
45 Biedermanová, E., Petras, M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost 

programů zacházení, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, str. 26 
46 tamtéž, str. 28 
47 tamtéž, str. 37-50 
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- žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody 

s minimální lhůtou čtyři měsíce před soudním projednáním nebo šest 

měsíců do konce výkonu trestu odnětí svobody, zpravidla během 

umístění odsouzeného ve výstupním oddělení 

- opakovaná trestná činnost 

- motivace k řádné účasti, nenarušené např. eskortami k soudu 

- schopnost porozumět základním instrukcím, informacím a jednoduchému 

textu. 

Naopak překážkou k zařazení do tohoto programu je neléčená duševní 

nemoc, výrazná porucha osobnosti, spáchání sexuálně motivovaného trestného 

činu nebo zařazení do zvláštního bezpečnostního režimu. 

Tento skupinový program probíhá v jedenácti sezeních po dobu tří měsíců. 

Skupina je dvanáctičlenná a pracují s ní 2 lektoři. Podmínkou je dodržování 

základních pravidel, aby skupina pracovala v bezpečném a tolerantním 

prostředí. Očekává se, že členové skupiny budou otevření, budou se aktivně 

zúčastňovat diskusí, plnit úkoly a dodržovat docházku.  

Metoda práce spočívá v pomoci členům skupiny definovat si svůj problém 

a analyzování výhod a nevýhod páchání trestné činnosti. Výsledky se zapisují 

do tabulek a dokončují se předepsané věty. Výsledky hodnotí celá skupina 

a společně se sdílejí, zda je nějaká zjištění překvapila. 

Členové skupiny se dále seznamují s faktory, které souvisejí s jejich 

trestnou činností a hodnotí své myšlenky a pocity při trestném jednání. 

Seznamují se se souvislostmi mezi pocity a následným chováním. Systém 

pomáhá členům skupiny uvědomit si úlohu rigidního a impulzivního myšlení 

a umožňuje procvičování alternativního myšlení – hledat nové modely 

odpovědí na problémy, které vedly k páchání trestné činnosti. Pro každého 

člena se vytvoří vzorec trestného jednání, který napomáhá k pochopení 

rizikových faktorů. Dalším krokem se stává změna náhledu na trestnou činnost: 
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Je to problém, který se dá řešit. Odtud už je přímá cesta k tomu, aby se člověk 

naučil další dovednosti, např. sociální interakci, přestal své trestné činy 

ospravedlňovat a změnil své vzorce přemýšlení. Při závěrečném sezení 

představí účastníci svůj cíl, který si předem zvolili, a s pomocí lektorů zhodnotí 

úspěchy i oblasti, kde je potřeba se zlepšit. Závěr by měl vyznít pozitivně. 

Absolventi programu obdrží certifikát. 

Lektoři dále vypracovávají Závěrečnou zprávu, která se stává součástí 

hodnocení jednotlivých odsouzených ve VTOS. V této zprávě se uvádí 

všechny relevantní údaje o chování odsouzeného během aktivity i popis změn, 

ke kterým u něj došlo. Odsouzený je s touto zprávou obeznámen a v případě 

podání žádosti o podmíněné propuštění je možno k ní přihlédnout. 

 Tento program však žel zatím nemá zpětnou vazbu po propuštění z výkonu 

trestu. 

 

 2.5. Další realizované programy zacházení48  

Základním cílem těchto programů je aplikovat konkrétně zaměřené, 

strukturované, odzkoušené a moderní penitenciární programy pro vybrané 

cílové skupiny pachatelů. Jsou zaměřeny na snížení rizika recidivy. Jejich 

funkčnost souvisí se standardizovaným postupem, který se stále ověřuje. 

Hodnotí se, které přístupy fungují za jakých podmínek.  

 Výběr klientů pro tyto programy není jednoduchý, už vzhledem ke 

značnému počtu odsouzených, kterých se týkají, a také je třeba počítat s tím, že 

ve výkonu trestu jsou podle odborníků desítky procent odsouzených s různými 

poruchami osobnosti.  

 Pravidla pro tvorbu a realizaci standardizovaných programů ve výkonu 

trestu odnětí svobody se stanoví Nařízením generálního ředitele Vězeňské 

                                                
48 Biedermanová, E., Petras, M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost 

programů zacházení, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, str. 31-36 
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služby České republiky č.35/2011 ze dne 19. července 2011. Programy 

GREPP, GREPP 2 a TP 21 Junior jsou začleněny již do příloh NGŘ 35/2011 

jako standardizované programy. 

 

 2.5.1. GREPP – intenzivní reedukační program 

 GREPP (z angl. Reedukační psychologický program zaměřený na práci 

s vinou) je vzdělávací program určený pro práci s pachateli, kteří byli 

odsouzeni za trestné činy násilí na dětech. Je krátkodobý – na sedm týdnů 

a probíhá ve věznici s dozorem v Novém Sedle a Věznici s ostrahou 

v Heřmanicích. Zatím žádný z pachatelů nezrecidivoval, ale program zatím 

neběží tak dlouho, aby se daly zjistit účinky. 

 

 2.5.2. GREPP 2 – dlouhodobý terapeutický program 

 Terapeutický program, který navazuje na GREPP. Je koncipován jako 

dlouhodobý – 10 měsíců. Pilotní projekt proběhl ve Věznici Heřmanice. 

Programu se zúčastnilo 10 odsouzených, absolvovalo jich osm. Pilotáž byla 

vyhodnocena jako úspěšná. 

  

 2.5.3. Program TP 21 Junior 

 Program je zaměřený na problematiku snižování násilí mezi mladistvými 

odsouzenými ve Věznici Všehrdy. Cílem je snížit agresivní projevy vůči 

spoluvězňům a zaměstnancům, uvědomit si odpovědnost za své jednání 

a vytvořit pozitivní náhled na nevhodnost řešení konfliktních situací agresivně. 

Tento program je věznici Všehrdy zařazen mezi speciálně výchovné aktivity 

a zkušenost je taková, že u většiny mladistvých skutečně dochází ke snížení 

agrese. 
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2.5.4. Doživotně odsouzení 

Model dlouhodobého zacházení s odsouzenými na doživotí běží pilotně ve 

věznicích Valdice, Mírov a Karviná od roku 2009. Je orientován na snižování 

nebezpečnosti těchto osob. Do projektu je zapojena většina doživotně 

odsouzených, problémem je ztížená personální situace ve věznicích. Jeho cílem 

by měla být určitá změna postoje odsouzeného ke své trestné činnosti a také 

vyrovnání se s vinou. 

V únoru letošního roku mělo dojít k vyhodnocení tohoto projektu a zvážit 

jeho možnou standardizaci. Zatím se nepodařilo dohledat publikované 

výsledky. 

 

2.5.5. Program pro pachatele dopravních nehod 

 Program zaměřený na pachatele dopravních nehod, jehož cílem je připravit 

odsouzeného na bezrizikový návrat do společnosti i silničního provozu. Spolu 

s Vězeňskou službou tento program připravilo Centrum dopravního výzkumu. 

Pilotní program měl začít v roce 2011, ale dosud se mi nepodařilo zjistit, zda 

opravdu běží. 

 

2.5.6. Program zaměřený na pachatele násilí 

Pro tuto skupinu odsouzených byl připraven speciální terapeutický program, 

jehož cílem je určit hlavní příčiny rizikovosti odsouzeného jako pachatele 

domácího násilí nebo jiné formy násilného chování a změna jeho postoje 

k tomuto druhu trestné činnosti.  

Pilotní program již proběhl v roce 2010-2011, ale po jeho vyhodnocení bylo 

rozhodnuto prodloužit ho do června 2012. 
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2.6. Služba křesťanských duchovních 

Přes veškeré zajímavé nabídky programů zacházení ve věznicích je zřejmé, 

že bez nějaké vnitřní změny smýšlení a přijetí jiných životních hodnot to půjde 

jen velmi těžko. A tady je prostor pro duchovenskou službu. 

Práce duchovních ve věznicích má svá zákonná pravidla (viz výše) 

a zajišťují ji profesionální duchovní – vězeňští kaplani a dobrovolníci.  

V roce 1994 bylo založeno občanské sdružení Vězeňská duchovenská péče. 

Jejími členy jsou katoličtí i protestantští duchovní i laici. VDP působí na 

základě spolupráce a vzájemné tolerance církví v ekumenickém duchu.
49

 

 Podle § 20 zákona 169/1999 Sb. o výkonu trestu  

(4) Církev se může podílet na naplňování účelu výkonu trestu poskytováním 

duchovní služby zejména 

a) konáním bohoslužeb pro zájemce z řad odsouzených, 

b) individuálními rozhovory, pastoračními návštěvami a umožněním 

individuálního přístupu k náboženským úkonům, 

c) vedením studijních hodin k výkladu náboženských textů, 

d) zajišťováním duchovní a náboženské literatury a zpěvníků, 

e) pořádáním přednášek a besed, zejména s etickou tématikou, popřípadě 

koncertů hudebních skupin a jednotlivců, 

f) při přípravě odsouzených k jejich propuštění, 

g) dalšími vhodnými formami přispívajícími k dosažení účelu výkonu trestu.
50

 

 

Činnost duchovních je pastorační nebo katechetická. Pastorační činnost se 

dá popsat jako vytváření vztahu a komunikace s lidmi v různých životních 

                                                
49 Mitáš, V. (ed.)., Duchovenská služba v penitenciárním prostředí, VDP o.s. a Institut 

vzdělávání Vězeňské služby ČR, Praha 2007, str. 25 
50 Jelínek J. a kol.:Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 1. vydání, 

Praha: Leges, 2009, str.1170 
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situacích v jejich konkrétních podmínkách a snaha o pomoc řešit jejich 

problémy ve světle evangelia.  

 Aleš Opatrný k tomu říká: „Pastorační péčí v širším slova smyslu rozumíme 

takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, 

přistupujeme k němu z pozice věřících křesťanů, doprovázíme ho v jeho 

obtížích, nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému 

zvládnutí jeho životní situace včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry 

s perspektivou jejího možného rozvoje.“
51

 

Katecheze je výchova ve víře, je to určitá forma vyučování. Protestantští 

duchovní „vidí hlavní význam katecheze spíše v uvádění katechizovaného do 

náboženského života a vztahu s Bohem s důrazem na Boží slovo. 

V římskokatolické církvi nestojí katecheze jen sama o sobě, ale je to součást 

uvedení do svátostného života církve, jímž je člověk přivtělován ke Kristu 

a církvi.“
52

 

Pastorální péče vede člověka k rozpoznání toho, že mezi trestným činem 

a hříchem není téměř rozdíl. Proto také, přijme-li to, má motivaci k tomu, aby 

se propříště delikventnímu jednání vyhnul. 

A jak dále pokračuje Martin Škoda: „Pastorace i katecheze tak často 

završuje tzv. resocializační proces, přičemž jde o vedlejší účinek pastorace 

a katecheze, neboť jejich základní účel je vést člověka k Pánu Bohu.“
53

 

 Kromě Vězeňské duchovenské péče, která sdružuje kolem 300 členů, je zde 

také Vězeňská duchovní služba – tato skupina je sborem vězeňských kaplanů, 

které pověřila jejich církev a s jejichž působením vyslovil výkonný výbor VDP 

                                                
51 Opatrný, A.: Pastorační péče u nás, Kostelní Vydří:Karmelitanské nakladatelství, 1996, 

str. 9 
52 Škoda, M.: Využití pastorace a katecheze při resocializaci vězněných osob, Praha 2010; 

diplomová práce obhájena na KTF UK 2010 
53 tamtéž 
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souhlas. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby, jsou členy VDP a patří do 

deseti různých církví.
54

   

 V publikaci Duchovenská služba v penitenciárním prostředí autoři přetiskli 

pohled klienta duchovní péče, z něhož cituji: … „vězni s tendencí navštěvovat 

bohoslužby by se dali zhruba rozdělit do těchto tří skupin. 

 první skupinou jsou lidé, které nezajímá ani tak kázání, jako spíše 

pastorační činnost, ovšem v jejich pojetí. Na prvním místě jejich zájmu 

je možnost obchodu a dohod s vězni z jiných budov, se kterými nemají 

možnost osobně se setkat jindy. Rozeznáte je velice rychle, budou se 

stranit a znáte to, co je šeptem, to je … Vztah s duchovním se zpravidla 

omezí na žádost o poštovní známky, složenku či balík. Podle úrovně 

inteligence toho kterého jedince roste i klesá rafinovanost. 

 druhou skupinou jsou ti, kteří také nechodí přímo kvůli Slovu, ale spíše 

kvůli atmosféře. Často to bývají vyloženě fyzicky či psychicky slabší 

jedinci, kteří se na bohoslužbách cítí v bezpečí, nebo jsou to silní lidé 

s velkou potřebou společnosti a neustálou touhou něco podnikat, 

s někým novým se stýkat. Dá se říci, že vlastně každý vězeň velice rád 

přijímá možnost si s někým zvenku promluvit, ale lidé z této skupiny 

tuto možnost aktivně vyhledávají. 

 třetí skupinou jsou ti, kteří skutečně hledají Boha. Jejich cesta víry bývá 

často skutečně nadmíru křivolaká. Mnoho z nich má zkušenost buď 

s nějakým druhem východního náboženství (zpravidla kvůli sympatiím 

k bojovým sportům), anebo s všemožnými druhy okultismu. 

S přihlédnutím k jejich duchovní minulosti a vzhledem k tomu, že tito 

                                                

54 Škoda, M.: Vězeňská duchovenská péče a Vězeňská duchovní služba, Časopis Brána12/2007 

 



 

38 

lidé zpravidla navštěvují duchovenské akce církví celého křesťanského 

spektra, nelze se divit, že bývají v mnoha ohledech zmatení…“
55

 

 

Kaplani, ani ti profesionální, ale ani ti dobrovolní, nejsou ve vězeních jen 

kvůli odsouzeným. Jejich pomoc může nepochybně využívat i personál, který 

mnohdy zažívá mnoho stresu a frustrace. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                
55 Mitáš, V. (ed.)., Duchovenská služba v penitenciárním prostředí, VDP o.s. a Institut 

vzdělávání Vězeňské služby ČR, Praha 2007, str. 70, autor dopisu neuveden 
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3. Prvotrestaní 

 Všechno, co bylo dosud napsáno, se týká stejně tak recidivistů, jako 

prvotrestaných. 

Jako prvotrestané označujeme osoby, které byly prvně stíhány pro trestný 

čin a dosud neměly v trestním rejstříku žádný záznam a následně byly 

pravomocným rozhodnutím soudu potrestány. Statistiky Vězeňské služby za 

rok 2011 uvádějí, že z celkového počtu vězněných osob (20 541), je 

prvotrestaných 7 601.
56

 Patří sem skupinka mladistvých a mladých 

odsouzených do 26 let. Podle stejné statistiky jsou jich přibližně tři tisíce. Pro 

ty se podařilo vytvořit funkční programy zacházení už pro období, kdy jsou tito 

lidé teprve jako obvinění umístěni na vazbu. Zahrnují preventivně výchovné 

aktivity, spočívající v časté komunikaci se speciálním pedagogem, který tyto 

obviněné vede k nácviku komunikačních schopností, k technikám 

sebepoznávání, k vytváření modelových situací a uvědomění si svých rolí 

v nich. Vzdělávací aktivity jsou zaměřeny na možnosti studia včetně 

případného dokončení povinné školní docházky. Mají možnost také využít 

programů sebeobslužných činností.
57

 

 Pokud se ovšem nejedná o prvotrestaného mladistvého nebo mladého, pak 

zřejmě speciální péče neexistuje. V literatuře jsem našla pouze příklad věznice 

Rýnovice, která prvotrestaným nabízí v rámci vzdělávacích aktivit kurz 

právního vědomí uskutečňovaný formou skupinových přednášek a besed 

s možností individuálních konzultací s pedagogem a sociální pracovnicí.
58

 

                                                
56http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/St

atistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf, staženo 15. 4. 2012 
57 Program zacházení s mladistvými a mladými dospělými a obviněnými ženami 2011 

[online] is.muni.cz/th/208845/pedf_b/Program_zachazeni_kcqhimdw.doc, staženo 15. 4. 

2012 
58 Biedermanová, E., Petras, M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost 

programů zacházení, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, str. 23 

 
 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf
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 Dále je prvotrestaným a také jejich rodinám určena publikace Josefa 

Matoulka a Heleny Sejkorové Právní rádce odsouzeného, kde se tito lidé 

mohou seznámit s okolnostmi výkonu trestu, s právními předpisy, které se 

k tomu vztahují, i se zcela praktickými otázkami, které budou řešit.
59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Matoulek, J., Sejkorová, H.: Pravní rádce odsouzeného, Praha, Leges 2011 
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4. Před propuštěním 

 Člověk, kterému uplynula doba trestu, určená pravomocným 

a vykonavatelným rozhodnutím soudu, bude propuštěn. Ať už se jedná o tzv. 

„pevný výstup“, nebo o podmíněné propuštění, proběhnou obě v téměř stejném 

režimu.
60

  

Odsouzený k dlouhodobému odnětí svobody nebo člověk se zvláštními 

potřebami může být půl roku před propuštěním zařazen do výstupního 

oddělení. 

 

4.1. Výstupní oddělení 

Podle příslušných legislativních norem je účelem výstupních oddělení 

pomáhat odsouzeným při vytváření příznivých podmínek pro samostatný 

způsob života po propuštění a minimalizovat možná rizika jejich dalšího 

selhání. V podstatě dostávají odsouzení na tomto oddělení bezplatný servis pro 

ně zásadních a důležitých informací, jsou seznamováni s novinkami mimo 

věznici a velmi cíleně jsou připravováni na zvládnutí všech možných úskalí 

svého dalšího života na svobodě.
61

  

Zkušenosti pracovníků z výstupního oddělení jsou ale různé. Psycholog 

z Věznice Heřmanice v článku věnovanému výstupnímu oddělení, říká: 

„Mnoho z nich (odsouzených) bere příjemnější pobyt na tomto oddělení a také 

jeho materiální vybavenost sloužící k samoobslužným činnostem jako 

samozřejmost a svým chováním dávají najevo to, že na to přece mají nárok. 

Pouze někteří dokážou upřímně ocenit, jak se jim personál věnuje a jaký má 

zájem na tom, aby se znovu ve společnosti uchytili a začali řádný život. Je 

známo, že vězni nešetří kritikou – na každého a na vše. Jakmile jim někdo 

                                                
60 Biedermanová, E., Petras, M.: Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost 

programů zacházení, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2011, str. 169 
61 Indra V., Výstupní oddělení věznice – vstupní brána do nového života. České vězeňství, 

2007, roč. 15. č 2. s. 23. 



 

42 

z nás, pracovníků věznice, naznačí, že svůj život mají v rukou a především oni 

mu dávají určitý směr, dozvíme se často mnoho negativ vůči společnosti 

a institucím, které jim prostě nevyjdou vstříc a neberou je jako lidi.“
62

 

 

4.1.1. Programy zacházení na výstupním oddělení 

Součástí pobytu na tomto oddělení jsou samozřejmě také programy 

zacházení, ale ty jsou vytvářeny poněkud odlišně, protože jsou zaměřeny na 

konkrétní přípravu odsouzených na samostatný život na svobodě. Odborníci 

z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ve své studii uvádějí, že 

„součástí programu zacházení je ve výstupním oddělení vždy: 

- prohloubení vztahu odsouzeného k rodině včetně informací a praktického 

nácviku řešení možných reakcí členů rodiny na setrvalou přítomnost a jednání 

člověka, kterého dříve znali jen sporadicky; 

- příprava na řešení sociálních problémů včetně informací a praktického 

nácviku umění žádat o pomoc, jednat s úředníky, čekat, zvládat pocit 

neúspěchu či zdlouhavých a zdánlivě bezúspěšných postupů, pocit bezmoci 

atd.; 

- intenzivní kurs základních právních občanských vztahů (nájemní a další 

smlouvy, pracovní smlouvy, půjčky…), odpovědnosti občana a informací 

o aktuální politické, hospodářské a kulturní situaci ČR; 

- teorie, praxe a nácvik sebeobslužných činností (sebeobslužnou činností se 

rozumí aktivní podíl odsouzených zejména na úklidu, přípravě stravy, praní 

a žehlení osobního a stolního prádla, na rozhodování o úpravě lůžek, ložnic, 

prostor pro uložení osobních věcí, kulturních místností, jídelen a kuchyněk, 

a na samotném naplňování časového režimu dne); 

                                                
62 Indra, V., Výstupní oddělení věznice – vstupní brána do nového života, České vězeňství, 

2007, roč. 15. č 2. s. 23. 
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- teorie a praxe domácího hospodaření, rozpočtu, nákupu, praktické 

seznámení se současnými cenovými relacemi a hotovými penězi, seznámení 

s moderními způsoby úhrady (platební a kreditní karty) a problematika 

nakupování ve velkých nákupních střediscích; 

- zajištění platných osobních dokladu; 

- informace o dopravě a nácvik zvládání praktických dopravních situací 

(kdy a kde a jakým způsobem je možno hradit např. městskou hromadnou 

dopravu, samoobslužné způsoby otevírání dveří např. tramvají, aktuální změny 

týkající se dopravních předpisů např. při řízení automobilu); 

- informace a praktický nácvik zvládání úskalí prvních okamžiku a dní po 

propuštění (reakce na odmítavé či příliš vstřícné nežádoucí reakce sousedů 

a bývalých přátel, umění odmítnout pozvání k nežádoucí aktivitě, informace 

o institucích, které mohou pomoci; 

- tělovýchovné a sportovní aktivity dle věku a zdravotního stavu, zaměřené 

na relaxační a uvolňovací techniky; 

- praktický nácvik společenského chování; 

- sociálně-právní poradenství.“
63

 

Například ve Věznici Světlá nad Sázavou kromě 21 hodin povinných aktivit 

programu zacházení je kladen důraz také na zařazování odsouzených do 

zaměstnání nebo kurzů Školského a vzdělávacího střediska, a to především 

z toho důvodu, aby ženy získaly větší šanci po propuštění najít práci s jistým 

výdělkem.
64

  

 

 

 

                                                
63 Karabec, Z. a kol.:Dlouhodobé tresty odnětí svobody, Institut pro Kriminologii a sociální 

prevenci, 2004, str. 50 
64 Vězeňská služba České republiky, Věznice Světlá nad Sázavou, … začít znovu!, 

průřezová publikace o ženské věznici Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou 2010 
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4.2. Podmíněné propuštění 

Odsouzený má podle § 81 zákona č. 40/2009 Sb. požádat o podmíněné 

propuštění. Návrh může podat také státní zástupce, ředitel věznice, dokonce za 

určitých podmínek i zájmové sdružení občanů, totiž pokud poskytne záruku, 

a také soud bez návrhu. Odsouzený může být propuštěn po polovině 

vykonaného trestu, v případě závažných trestných činů vymezených zákonem 

po dvou třetinách trestů a doživotně odsouzení mohou být propuštěni nejdříve 

po dvaceti letech.
65

 

Při zvažování návrhu bere soud v potaz řádné chování ve výkonu trestu, 

aktivní zapojení do programů zacházení, ale i situaci, která na člověka čeká na 

svobodě – tedy má-li se kam vrátit, jestli bude mít možnost zaměstnání, jaké 

sociální nebo rodinné vazby mu zůstaly. 

V letošním roce se začala připravovat novela zákona o výkonu trestu, která 

by mimo jiné měla obsahovat zpřesnění podmínek, za kterých může soud 

zamítnout návrh ředitele na podmíněné propuštění odsouzeného. Ředitelé 

věznic by tak měli získat větší pravomoc. Pokud oni navrhnou podmíněné 

propuštění, soud je může zamítnout teprve tehdy, prokáže-li se, že by 

odsouzený nevedl řádný život. Další navrženou změnou je to, že žádá-li 

o propuštění na podmínku sám odsouzený a není mu vyhověno, mohl by žádat 

znovu již po půlroce, ne až po roce, jak je tomu dosud.
66

 

  

4.3. Probace a mediace 

Probační a mediační služba ČR (PMS) byla založena na základě 

stejnojmenného zákona č. 257, který byl parlamentem přijat v roce 2000 

a v účinnost vstoupil k 1. 1. 2001. PMS ČR představuje na poli trestní politiky 

                                                
65 Jelínek J. a kol.:Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 1. vydání, 

Praha: Leges, 2009, str. 110 
66http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/aktuality-220/navrh-novely-

trestniho-zakoniku-vs-cr-vita, staženo 15. 4. 2012 

http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/aktuality-220/navrh-novely-trestniho-zakoniku-vs-cr-vita
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/aktuality-220/navrh-novely-trestniho-zakoniku-vs-cr-vita
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instituci, která vychází ze součinnosti sociální práce a práva – zejména 

trestního. 

Součástí poslání PMS je mimo jiné prevence a snižování rizik opakování 

trestné činnosti.  

Prosazování probačních a mediačních aktivit se začíná objevovat už od 

devadesátých let 20. století. Souvisí to se zaváděním alternativních možností 

opatření a sankcí, jako byly např. diverze – podmíněné zastavení trestního 

stíhání, které se stalo základem pro uplatňování restorativní justice, nebo 

narovnání a trest obecně prospěšných prací, další dvě možnosti alternativních 

způsobů trestu z roku 1996. 

PMS ČR deklaruje tři základní cíle své činnosti: 

- integraci pachatele 

- podporu poškozeného  

- ochranu společnosti 

Klíčovou oblastí působnosti PMS je přípravné trestní řízení a řízení před 

soudem. Nabízí oběma zainteresovaným stranám (pachateli i oběti) služby, 

které mohou napomoci urovnat konfliktní stav.
67

 

Probací se rozumí „organizace a výkon dohledu nad obviněným kontrola 

výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, individuální pomoc obviněnému, 

jeho pozitivní motivování působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl 

soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově 

narušených právních i společenských vztahů.“
68

 

Mediace je „alternativní metoda pro řešení sporů, která pomáhá snižovat 

překážky v komunikaci a podporuje sociální sbližování lidí.“
69

 Jedná se tedy 

                                                
67 Štern, P., Ouředníčková, L., Doubravová, D.:Probace a mediace; Možnosti řešení 

trestných činů, Portál, Praha 2010, str. 37 
68 Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě 
69 Matoušek, O. a kol., Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha 2008, str. 135 
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o mimosoudní řešení sporu mezi oběma stranami, lze ji použít pouze 

s výslovným souhlasem pachatele i oběti.
70

  

Probační a mediační služba pracuje nejen s osobami, které spáchaly nějaký 

trestný čin, ale jejími klienty se stávají i poškození, kteří zde získají informace, 

které potřebují, psychosociální pomoc a také jim nabízí službu mediátora.  

Probační a mediační služba je ale také garantem prognózy řádného života 

člověka, propuštěného na podmínku. 

 

4.3.1. Parole 

V případě podmíněného propuštění s dohledem je odsouzenému umožněno 

vykonat zbytek trestu mimo věznici, a to na základě soudem stanoveného 

dohledu a dalších podmínek. Dohledem se rozumí pravidelný osobní kontakt 

pachatele s probačním pracovníkem, spolupráce při vytváření a realizaci 

probačního programu ve zkušební době a kontrola dodržování podmínek 

uložených pachateli soudem. 

Probace je především zaměřena na člověka, který má šanci na alternativní 

trest, parole (z francouzského je donné ma parole – dávám své slovo) se 

použije, kdy už má člověk polovinu, případně dvě třetiny trestu odnětí svobody 

odpykány. Doba, po které je možné žádat o podmíněné propuštění, je různá 

v závislosti na spáchaném trestném činu, i na typu věznice, ve které si 

odsouzený trest odpykává. 

Dnešní justice používá pojem parole ve smyslu označení situace, kdy 

„pachatel je z vězení propuštěn na svobodu, a to za podmínky, že slíbí (dá své 

slovo) podrobit se po propuštění po určenou dobu stanoveným podmínkám.“
71

 

Historicky souvisí parole s progresivním způsobem věznění, který byl 

uplatňován ve Francii koncem 19. století. Odsouzený se v několika fázích 

                                                
70 tamtéž 
71 Štern, P., Ouředníčková, L., Doubravová, D.:Probace a mediace; Možnosti řešení 

trestných činů, Portál, Praha 2010, str. 103 
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připravoval na propuštění. V počáteční fázi byl vězeň izolován, posléze byl 

zařazen do práce a přemístěn do přechodového zařízení, kde už žil společně 

s ostatními a v poslední fázi prošel procesem podmíněného propuštění. Tento 

způsob se realizoval i v Československu (1919).
72

  

Pracovník PMS je aktivně zapojen do procesu propouštění na podmínku 

tím, že připravuje potřebné podklady, které by měly obsahovat mimo jiné 

opatření, která budou minimalizovat možnost recidivy, komunikuje s klientem, 

kontaktuje další zainteresované osoby včetně poškozených atd. Předpokladem 

úspěšného zvládnutí situace je především komunikace a informovanost. Tato 

činnost PMS je upravena součinnostní dohodou mezi PMS a Generálním 

ředitelstvím VS ČR z roku 2004.
73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
72 tamtéž 
73 Matoušek, O. a kol., Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha 2008, str. 296 
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5. Postpenitenciární pomoc  

Po odpykání si výkonu trestu se člověk stává opět svobodným. Ale to 

s sebou nese různé těžkosti, problémy a rizika.  

 Jaroslav Hála se velmi kriticky vyjadřuje o úrovni práce s lidmi, které po 

propuštění na svobodu nikdo nečeká, a říká dokonce: „Stačilo by jediné, totiž 

aby každý, koho se to týká (ať již Vězeňské služby České republiky či mino tuto 

instituci), profesionálně a v plném rozsahu odvedl práci, za kterou je placen.“
74

  

 Má na mysli především nejen teoretickou přípravu vězně na propuštění, ale 

i praktickou činnost – návštěvu s pracovníkem věznice na nejbližším úřadě 

práce, aby si mohl sám vyzkoušet a prakticky nacvičit jednání v takovéto 

instituci, aby zvládl překonat psychologickou bariéru a zvládl v praxi použití 

komunikačních dovedností, které mohl získat při programech zacházení. 

Odsouzený by měl na svobodu vycházet s platným dokladem totožnosti, 

s potvrzením o vykonání trestu odnětí svobody a Potvrzením pro 

zaměstnavatele – vyúčtování srážek, kde je možné zjistit finanční situaci 

a závazky propouštěného.
75

 

Propuštění vězně je zkouškou, jak účinné byly vězeňské metody zacházení, 

jak efektivní je činnost Probační a mediační služby a jak je společnost ochotná 

a schopná dostát svým povinnostem přispět k nápravě pachatele. Současně je 

též testem pachatelovy schopnosti začlenit se zpět do společnosti. Propuštění 

vězně má proto značný význam nejen pro něj samotného a pro jeho rodinu, ale 

stejně tak i pro celou společnost a pro hodnocení procesů výchovného působení 

na odsouzené ve vězení a na svobodě.
76

 

                                                
74 Hála, J.: Teorie a praxe vězeňství II., Optimalizace výkonu trestu odnětí svobody, České 

Budějovice 1999, str. 92 
75 tamtéž 
76 Rozum, J., Kotulan, P., Tomášek, J.: Účinnost dohledu u osob podmíněně propuštěných, 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 2008 
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 Mnozí, možná úplně všichni, ale odcházejí z vězení s dluhem, protože 

odsouzený je ze zákona povinen uhradit náklady výkonu trestu. Její výši určuje 

ministerstvo spravedlnosti a jedná se o paušální částku. Je možné ji splácet už 

po dobu výkonu trestu, a to především srážkou z výdělku získaného 

zaměstnáním, případně také srážkou z dalších příjmů, např. důchodu. Pokud 

ale uvězněný nepracuje a náklady výkonu trestu nesplácí, vzniká mu dluh vůči 

Vězeňské službě. Po propuštění mu navíc mohou narůstat i úroky z prodlení 

splácení dlužné částky.
77

 Další dlužné částky mohou pocházet z nezaplacených 

služeb advokátům, včetně advokátů ex offo, ze škod způsobených odsouzeným 

atd. 

Někteří z těch, kteří se vracejí z výkonu trestu, mají ještě zájem se začlenit 

zpět do společnosti, ale je to složité. Mnozí se setkají s mnohými formami 

diskriminace, a to především v otázce zaměstnání. Ale mají-li zájem své dluhy 

(nejen ty u Vězeňské služby) řešit, a pokud si chtějí zajistit bydlení a obživu, 

nutně potřebují zdroj příjmů. Ale setkají se pravděpodobně s tím, že 

zaměstnavatelé budou i v neopodstatněných případech vyžadovat výpis 

z trestního rejstříku, který bude následně důvodem pro odmítnutí je zaměstnat. 

Z různých výzkumů vyplývá, že dluhy a případné následné bezdomovectví 

jsou pro propuštěné něčím, co v nich vzbuzuje největší obavy.
78

   

I proto prvním krokem po propuštění by mělo být zaevidování na Úřadu 

práce, který může pomoci s hledáním vhodného zaměstnání, ale určitě během 

evidence je za klienta placeno pojištění, takže nenarůstá další dluh. Na 

registraci na Úřadu práce je vázáno také poskytování dalších sociálních dávek, 

na které má člověk případně právo (např. příspěvek na živobytí, příspěvek na 

bydlení). Další cesta pak většinou směřuje k sociálnímu kurátorovi, který pak 

                                                
77 Matoulek, J., Sejkorová, H.: Pravní rádce odsouzeného, Praha, Leges 2011 
78 např. výzkum občanského sdružení Za branou 

http://www.zabranou.cz/news/vyhodnoceni-vysledku-setreni-u-recidivujicich-veznu/ 
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podle možností může klienta dále směrovat v případě nouze na neziskové 

organizace, které nabízejí různé formy pomoci.
79

 

 

5.1. Státní a neziskové organizace 

5.1.1. Sociální kurátoři 

Sociální kurátor vytváří s člověkem určitý vztah už ve vazbě nebo trestu, ale 

spolupracuje s ním i v době po propuštění.  

Historie pomoci tohoto typu se může datovat asi od konce 18. století, v té 

době pomáhaly dobročinné spolky a církve. Koncem 19. století se tato pomoc 

změnila na institucionální. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 

minulého století se prvními skutečnými kurátory stávali sociologové, 

psychologové a další, kteří v důsledku normalizace přišli o svá zaměstnání, 

a toto byla jedna z možností, kde mohli pracovat. Proto byla tehdejší péče 

o propuštěné vedena odborně a se znalostí věci. Důraz se kladl na to, co 

propuštěný potřebuje.
80

 

Dnešní kurátoři jsou zaměstnanci sociálního odboru městských úřadů, už 

není jejich polem práce pouze péče o propuštěné vězně, nebo spíše dohled nad 

nimi. Tuto oblast práce převzala Probační a mediační služba. Sociální kurátoři 

dnes pracují obecně s lidmi v nouzi. Jejich práce se řídí zákonem č.108/2006 

Sb. o sociálních službách. Z rozhovoru se sociálním kurátorem z jedné pražské 

městské části vyplynulo, že ročně se jen ve své oblasti stará o 60-70 

propuštěných, přičemž 2/3 se vracejí opakovaně.  

Zprávu o propuštění dostává sociální kurátor od sociálního pracovníka 

z vězení. Pro propuštěné není návštěva kurátora povinná, ale přicházejí alespoň 

kvůli dávce mimořádné okamžité pomoci, která činí až 1000,- Kč a je možné ji 

                                                
79

 http://zamestnanost.poradna-prava.cz/diskriminace-odsouzenych/po-vykonu-trestu.html, 

staženo 12. 4. 2012 
80 beseda v Českém rozhlase 2 Čaj pro dva s JUDr Kopoldovou a ing. PhDr. Kilianem 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2599247, staženo 17. 4. 2012 

http://zamestnanost.poradna-prava.cz/diskriminace-odsouzenych/po-vykonu-trestu.html
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2599247
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dostat dvakrát. Sociální kurátor dále informuje o dalších možných sociálních 

dávkách, spolupracuje případně s rodinou, pokud je propuštěný bez možnosti 

ubytování, pomůže mu najít ubytovnu nebo ho podle svých možností upozorní 

na některou neziskovou organizaci, která se pomocí propuštěným zabývá a má 

ještě další možnosti. Sociální kurátor, se kterým jsem měla možnost hovořit, 

nabízí propuštěným pomoc také praktickou, dá k dispozici svůj počítač, aby si 

klient mohl na internetu vyhledat informace, které potřebuje – např. o volných 

místech apod.  

 

5.1.2. Možnosti ubytování 

Jednou ze základních potřeb po návratu z výkonu trestu je možnost 

ubytování. Pokud je člověk bez rodinného zázemí, pak se jedná o velmi 

důležitou záležitost k řešení, protože návrat z vězení je jednou z příčin 

bezdomovectví.
81

 A bezdomovectví pak následně poměrně úzce souvisí s další 

kriminalitou, takže člověk se dostává do spirály. Sociální kurátor mívá obvykle 

informace o nejbližších ubytovnách a o cenových relacích, za které je možné 

tam pobývat. Pro pražské můžeme uvést např. ubytovnu ve Skloněné, kterou 

provozuje Centrum sociálních služeb Praha. Toto Centrum je příspěvkovou 

organizací a jeho posláním je nabídka nejen ubytování, ale celé šíře dalších 

sociálních a poradenských služeb.  Mezi ty, které je možné nalézt prakticky po 

celé republice, patří také azylové domy Armády spásy, Naděje nebo Charity. 

Tyto organizace jsou známy především službou bezdomovcům, ale jejich 

působnost je také mnohem širší. Nabízejí mimo jiné služby svých sociálních 

pracovníků a poraden. Vzhledem k velmi přísnému režimu ale možnosti 

ubytování v těchto zařízeních bývají využity většinou až v krajním případě.  

 

                                                
81 Hradečtí, Vlastimila a Ilja: Bezdomovství – extrémní vyloučení, Naděje, občanské 

sdružení, Praha 1996, str. 45 
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5.1.2.1. Armáda spásy ČR
82

 

Armáda spásy působí v Praze, Brně, Karlových Varech, Ostravě, Havířově, 

Opavě, Krnově, Přerově a Šumperku. Armáda spásy má k dispozici ve všech 

svých pobočkách 998 lůžek… Provozuje ale také nízkoprahové denní centrum, 

noclehárnu, azylové domy pro ženy a matky s dětmi apod. Věnuje se další 

práci ve vězeňství, nabízí Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, má 

několik center sociálních služeb a komunitních center apod. 

 

5.1.2.2. Charita Česká republika
83

 

I tato organizace má kromě péče o bezdomovce další aktivity, kterými 

nahrazuje chybějící služby státu, nebo je alespoň doplňuje. Své azylové domy 

provozuje v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Litoměřicích, Olomouci, 

Ostravě, Otrokovicích, Plzni, Třebíči Ústí nad Labem, Praze, Rokycanech, 

Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí. Kapacita všech lůžek v této 

organizaci je 302. 

 

5.1.2.3. Naděje
84

 

Stejně tak jako výše zmíněné organizace i tato má mnohem širší záběr než 

jen péči o lidi bez domova. Má také nejvíce poboček po celé republice – 

dvacet. V jedenácti z nich funguje tzv. integrační program, který zahrnuje 

nejen lidi na ulici, ale i ty, kteří jsou potenciálně ohroženi. Je to komplex 

služeb, který je koncipován jako vícestupňový. Zvláštní službou je práce 

s rodinami a jednotlivci ve vyloučených lokalitách.  

 

 

                                                
82 Výroční zprávy Armády spásy 2010 
83 www.charita.cz, staženo 15. 4. 2012 
84 www.nadeje.cz, staženo 15. 4. 2012 

http://www.charita.cz/
http://www.nadeje.cz/
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5.1.3. Další možnosti postpenitenciární péče 

Dalších organizací, které si vzaly za své pomáhat především propuštěným, 

aby se zabránilo alespoň částečně jejich recidivě, je velmi mnoho. Téměř 

každý region má buď profesionální, nebo dobrovolnické organizace, které 

nabízejí sociální i právní poradenství, pomoc při hledání zaměstnání apod. 

Vzhledem k podobnosti nabídky, uvedu podrobněji jen některé. 

 

5.1.3.1. Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.
85

 

Toto sdružení je nestátní neziskovou organizací, která pracuje v oblasti 

prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Své poslání 

deklaruje takto: „Usilujeme o takový stav společnosti, ve které lze úspěšně 

předcházet vzniku trestné činnosti a která umožní jak obětem, tak pachatelům 

se včasně a vhodně zapojit zpět do společnosti a stát se aktivními 

a přispívajícími jedinci.“ 

Tato organizace se snaží svou činností ovlivňovat legislativní změny 

a nabízet nové praktické postupy, nabízí osobní asistenci konkrétním jedincům 

v nouzi a chce působit na laickou i odbornou veřejnost. 

Mezi její hlavní služby patří pracovní poradenství a zprostředkování práce, 

nabídka reintegračních a motivačních programů, dluhové poradenství apod. Ve 

spolupráci s Probační a mediační službou také vznikla služba Mentor, která je 

určena primárně občanům romské minority. Poradenství a pomoc poskytuje 

vyškolený laik, který patří do komunity, takže jí rozumí a je pro ostatní 

přijatelný.
86

   

                                                
85 www.spj.cz, staženo 15. 4. 2012 
86 www.mentoring.spj.cz, staženo 15. 4. 2012 

http://www.spj.cz/
http://www.mentoring.spj.cz/
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Dalším projektem je projekt Šance, který spočívá opět v pomoci 

propuštěným k nalezení a udržení si práce, a tím zvýšit pravděpodobnost 

úspěšného návratu do společnosti. Práce s lidmi začíná už během výkonu trestu 

a pokračuje po návratu z vězení. Děje se tak skrze Reintegrační program, který 

je určen těm, kteří nespáchali zvlášť závažný trestný čin, nemají nařízenou 

ochrannou léčbu a hlavně mají zájem o legální zaměstnání.
87

 

Toto občanské sdružení také vydává různé publikace. Pro vězně, kteří mají 

krátce před propuštěním je určena brožura Kroky
88

, která se každý rok 

aktualizuje. Tam získají lidé odpovědi na své otázky – na jakou instituci se 

obrátit, pokud potřebuji bydlení, zaměstnání, řešení dluhů apod.  

Dalšími publikacemi jsou knihy určené laické a odborné veřejnosti, které 

seznamují s problematikou vězeňství a následné péče (např. sborník Mezi 

vězením a komunitou
89

, Úvod do restorativní justice, Mediace – aneb jak řešit 

konflikty) 

Značná část financí SPJ pochází z evropských fondů a také od švýcarského 

Sdružení pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě (VEBO). 

 

5.1.3.2. Za branou, o.s.
90

 

Posláním občanského sdružení Za branou je zabývat se odborně problémy 

občanů, kteří opouštějí výkon trestu, s důrazem na osoby s vysokou motivací 

a reálnými schopnostmi k životu na svobodě.  

Jednou z nejnovějších aktivit tohoto sdružení je založení svépomocné 

skupiny na pomoc rodinám a blízkým uvězněných osob.  

                                                
87 http://equal.spj.cz/, staženo 15. 4. 2012 
88 ke stažení na stránkách www.spj.cz 
89 ke stažení tamtéž 
90 www.zabranou.cz, staženo 15. 4. 2012 

http://equal.spj.cz/
http://www.zabranou.cz/
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Tato organizace obecně nabízí pomoc těm, u kterých je alespoň nějaká 

šance na změnu života a na jejich začlenění do společnosti. Těmto lidem 

poskytuje sociální a právní poradenství, případně pastorační pomoc a vedení.  

Mezi důležité oblasti práce můžeme zahrnout i organizaci vlastních 

výzkumů, ze kterých pak následně vyplývají další možnosti účinné pomoci. 

Výsledky výzkumů pak prezentuje na svých stránkách. Sdružení Za branou 

také pořádá semináře pro pracovníky i dobrovolné pomocníky na různá témata.  

Finančně je toto občanské sdružení závislé na dotacích, podporuje je také 

OKD a konference, které pořádá, jsou účastníky placené. 

 

5.1.3.3. Prison Fellowship International (PFI)
91

  

Tato organizace vznikla v USA v roce 1976 jako Prison Fellowship. Jejím 

zakladatelem byl nedávno zesnulý Charles Colson. Už v roce 1979 se přidaly 

některé další státy a vznikl PFI. Dnes sdružuje 115 zemí. V České republice se 

jedná o nový projekt.  

V součinnosti s Armádou spásy velmi úzce spolupracuje s Věznicí ve Světlé 

nad Sázavou. Tato spolupráce je vedením věznice velmi kladně hodnocena. 

Kromě programů pro uvězněné nabízí také postpenitenciární péči pro sociálně 

nejslabší ženy, které jsou vybírány za pomoci sociálních pracovníků věznice. 

Organizace se pokouší pro ně vyhledat přijatelné bydlení v ubytovně a oslovit 

případné zaměstnavatele. 

V loňském roce se poprvé uskutečnil projekt Andělský strom, který je 

prevenční akcí hlavně pro rodiny odsouzených. Dobrovolníci z různých církví 

připravují pro děti odsouzených vánoční dárky, které jim zasílají jménem 

odsouzeného rodiče.  

Tato organizace pracuje na bázi dobrovolnictví a zapojují se do ní lidé 

z různých křesťanských obecenství třeba jen pro jednotlivou určitou akci. 

                                                
91 www.pfi.org; http://www.facebook.com/MVSCR/info  , staženo 15. 4. 2012 

http://www.pfi.org/
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5.1.3.4. Emauzy ČR
92

 

Toto občanské sdružení vzniklo v roce 1991 a je nestátní neziskovou 

organizací. Pracuje pouze s muži, kterým nabízí kromě možnosti ubytování 

další sociální služby na třech místech v republice – Rychnov nad Kněžnou, 

Most a Praha. 

Za podpory Evropského sociálního fondu a Evropské unie se podařilo 

vytvořit devět pracovních míst u zaměstnavatele Emauzy ČR, o.s. Jedná se 

o veřejně prospěšné práce, jejichž náplní jsou především úklidové práce. 

Financování je založeno na dotacích, příjmech od uživatelů služeb, tržbách 

a darech. 

 

5.1.3.5. Romodrom
93

 

Toto občanské sdružení se zabývá pomocí a podporou především romské 

komunitě. Jeho působnost je také mnohem širší než pomoc jen propuštěným 

osobám, jejím cílem je napomáhat rozvoji romské národnostní menšiny 

a obnovovat tradiční romské hodnoty. 

Problém mnoha romských rodin je pobyt některého člena (nejčastěji otce) 

ve výkonu trestu. Proto občanské sdružení Romodrom přišlo s projektem 

Vězeňský program, který má své cíle v upevnění rodinných vazeb uživatelů, 

v jejich lepší orientaci ve společnosti a také na trhu práce apod. 

 

K jejich činnostem patří především: 

- odborné sociální poradenství cílové skupině přímo ve věznici, pomoc při 

komunikaci s úřady a dalšími organizacemi, zprostředkování právního 

poradenství 

                                                
92 emauzy.webnode.cz, staženo 15. 4. 2012 
93 www.romodromcz.cz, staženo 15. 4. 2012 

http://www.romodromcz.cz/
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- podpora kontaktu uživatele s rodinou, práce s rodinami odsouzených během 

pobytu člena rodiny ve VTOS 

- asistence při ubytovávání a zaměstnání, zajištění civilního šatstva pro výstup 

- terénní sociální práce v rodinách bezprostředně po propuštění 

Dalším Vězeňským programem je „PREROD“, jehož cílem je prevence 

recidivy osob propuštěných z VTOS formou podpory rodinného zázemí.  

Občanské sdružení je financováno formou grantů ze státního rozpočtu. 
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6. Kazuistiky dvou propuštěných 

Kazuistika I 

Pan R. se narodil před 44 lety do rodiny stavebního inženýra a novinářky. 

Má asi o 7 let mladšího bratra. Oba jeho rodiče ještě žijí, jsou ale už spoustu let 

rozvedení, a on se stýká, byť jen velmi zřídka, pouze s matkou. Myslím, že tato 

rodina je jedním z výrazných viníků toho, čím následně prošel. Otec zřejmě 

trpěl nějakou duševní poruchou, byl neadekvátně tvrdý a syna od dětství za 

jakékoli provinění tvrdě fyzicky trestal. Rodina dlouhodobě žila v zahraničí – 

otec pracoval na různých stavbách v některých afrických státech, takže 

nefungovala ani širší rodina. Pan R. je rozvedený, má dceru. 

 Školní docházku absolvoval částečně v Praze, částečně v cizině. Po 

ukončení základního vzdělání pokračoval na střední vojenské škole a pak 

několik měsíců i na VŠ, opět vojenské. Jenže po prvním kázeňském problému, 

napadl svého velitele, utekl do cizinecké legie. A poprvé se dostal do vězení 

v jisté arabské zemi. Tam samozřejmě nešlo o žádnou nápravu, šlo jen o to 

přežít. Mezitím tady vznikl nový stát, takže po návratu už nebyl trestně stíhán 

za službu v cizí armádě, ale dostal doživotní zákaz působit v jakýchkoli 

ozbrojených složkách. Živil se jako vyhazovač v různých podnicích. Jeho 

trestná činnost se týkala především násilných trestných činů a prostituce.  

V České republice byl zatčen a odsouzen celkem třikrát – byl na 

Pankráci, ve Vinařicích a v Bělušicích. Pobyt ve vězení ho vlastně nijak 

netrápil, protože od malička byl zvyklý podřizovat se řádu a autoritě. Nikdy 

neměl žádný kázeňský problém a udává, že s pracovníky vězeňské služby, 

obzvlášť s dozorci v uniformách, vycházel v podstatě velmi dobře. Přesto ho 

ničila „stupidita systému“. Vzpomněl si, že sociální pracovnice na vazbu 

docházela pouze jednou týdně, a nezvládala se věnovat všem potřebným, a pak 

ve výkonu trestu že jiná zaměstnankyně pro něj udělala jen to, že když se 

zrušila návštěva, poslala vzkaz manželce, aby nejezdila. S psychologem 
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v žádném kontaktu nebyl, ale pedagog prý byl rovný chlap, protože když něco 

slíbil, dodržel to, a s vychovateli byl v úzkém vztahu, kdy se vzájemně 

respektovali. O programech zacházení se vyjadřuje se značným despektem, 

protože práce, kromě doby, kterou strávil na Pankráci, nebyla, a v nabídce 

kroužků se objevila aktivita Přírodovědecký kroužek, kde „se promítaly stále 

stejné filmy z přírody na videu“. Nebo turistický kroužek, kdy se podle jeho 

vyjádření „muklové naženou na kulturku a zaměstnanec věznice jim vypráví, 

jak je krásně u moře…“  

Začal se ale zúčastňovat setkávání s duchovními, nejdříve ze 

zvědavosti, a také proto, že čas lépe ubíhal, ale později se jeho zájem stal 

opravdovým a R. ve vězení uvěřil a později byl pokřtěn.  

Jeho jediné zaměstnání na Pankráci ale pan R. hodnotí velmi kladně. 

Jednak měl jistý výdělek, měl možnost větších nákupů v kantýně, a také 

dostával více jídla. Plat mu dělili na třetiny – na kapesné, na splácení dluhu za 

pobyt ve vězení a na dluhy, které způsobil. Také bylo příjemné, že při práci 

rychleji ubíhá čas. 

Později se přihlásil k teologickému studiu, ale podle jeho vyjádření - 

některým zaměstnancům nebylo příjemné ani to, kolik dostával knih, a některé 

mu vzali.  

Po zákonné době požádal o propuštění na podmínku a soudce žádosti 

vyhověl. Je to letos už sedm let. Krátce před propuštěním požádala jeho 

manželka o rozvod. Matka se ho zřekla už před mnoha lety, a přesto, že vztahy 

se trošku napravily, o pomoci z její strany nemohlo být ani řeči. Za dobu, 

kterou strávil na svobodě mezi jednotlivými výkony trestu, žil jen ve 

společnosti dalších kriminálních živlů, takže normální vztahy na svobodě 

neměl vůbec žádné.  

Soudem měl nařízen dohled Probační a mediační služby, a pokud si 

dobře vzpomíná, byl mu doporučen kurz asertivity. Kromě toho si také vyzvedl 
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peněžní podporu u sociálního kurátora, ale podle jeho vyjádření mu nikdo 

žádnou další pomoc nenabídl. Když jsem mu ale jmenovala některé neziskové 

organizace, které pomáhají propuštěným, rozpomenul se, že o nich něco slyšel. 

Jejich pomoc ale nevyhledal, a to po celých sedm let, co je na svobodě. Také 

měl podle vězeňského lékaře nárok na nějaký druh invalidního důchodu, po 

dávném úraze má problémy s páteří, ale z nějakého nepochopitelného důvodu 

stále odkládá návštěvu odborníka a případné podání žádosti, i když by to pro 

něj znamenalo alespoň nějaký minimální pravidelný příjem. 

Za celou dobu ještě neměl žádné stálé zaměstnání, jen nahodilé brigády. 

Nabídky práce dostává jen od bývalých kamarádů (překoupit kradené zboží 

apod.), se kterými ale neudržuje žádné aktivní styky a tyto nabídky odmítá. 

Proto je jeho situace už velmi složitá, stěžuje si, že přes veškerou snahu z jeho 

strany nemůže nějak zakotvit a začít normálně žít. Sdělil mi, že dokonce i po 

pomocníkovi metaře se vyžaduje čistý trestní rejstřík. Momentálně se pokouší 

získat zaměstnání u firmy, která se stará o městskou zeleň.  

 

Moje reflexe: 

 R. je ve složité životní situaci, protože už dlouho nevidí žádné „světlo na 

konci tunelu“. Přesto pořád vidím snahu nevzdat to. U tohoto člověka je jasně 

vidět, jak strašně se na něm podepsala agresivní výchova otce (i mladší bratr 

strávil jistý čas ve vězení). Řešit problémy násilím považoval za normální. Je 

velmi silný, vždycky všechno zvládl sám, je pro něj zřejmě nějak ponižující 

nechat si pomoci. Přestože u něj nastala tím, že uvěřil v Boha, viditelná změna, 

některé věci v sobě má prostě „amputovány“. Svoboda je pro něj složitá, 

potřebuje nad sebou pevnou autoritu, které by se bál, nebo kterou by 

respektoval.  Život ve vězení zvládal dobře, ale to, že by tam u něj proběhla 

nějaká resocializace, se opravdu nestalo. Pokud bych si mohla troufnout na 

nějakou prognózu, jak to s ním dopadne, tak racionální úvaha je, že nevím, 
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a zbývá mi jen víra, že dobře. Nicméně patří do skupiny recidivistů, kteří při 

svých pobytech ve vězení potkávají staré známé, se kterými už někdy někde 

„seděli“, a ta situace pro ně není cizí. A opravdu tam mají jídlo třikrát denně 

a pravidelně jim převlékají ložní prádlo… pokud ho tedy znovu zatknou, 

protože už nebude chtít čekat, jestli ho někdo vezme alespoň na brigádu, a on 

přijme nějaký „kšeft“ od bývalých kamarádů, připojí se možná k těm 60% těch, 

kteří se do vězení vracejí. Stále je ale v blízkém vztahu s mojí rodinou a na 

jeho popud vlastně vzniklo občanské sdružení Na svobodě, jehož náplní je 

poskytovat propuštěnému například doprovod na úřady, nebo pokud je 

v podobné situaci jako pan R., zajít s ním za potenciálním zaměstnavatelem 

a poskytnout za něj určitou záruku. Uvědomuji si, že jiní recidivisté jsou v ještě 

složitější situaci, jeden Rom například řekl: „Tak co? Jsem Rom, nemám žádné 

vzdělání, mám zápis v trestním rejstříku, půjdu znovu sedět.“ Asi, nebo spíš 

jistě má pravdu. 

  

Kazuistika II 

 Pan J., 47 let, se narodil do funkční rodiny, má jednu sestru. Otec brzy 

zemřel, k ovdovělé dceři se nastěhovala maminka, která pomáhala s chodem 

domácnosti a s výchovou obou dětí. Základní školu vychodil pan J. naprosto 

bez potíží a přihlásil se na učiliště, které také úspěšně absolvoval. Vybral si ale 

obor, který neměl příliš dobré uplatnění, proto pracoval jako prodavač, jako 

skladník a podobně. 

 Po revoluci dostal možnost vycestovat do zahraničí s kamarádem. 

Pracoval několik let ve Španělsku jako zahradník. Pak se přesunul do 

Švýcarska, kde také zahradničil, ale mimo oficiální zaměstnání také pěstoval 

pro svého zaměstnavatele marihuanu. Na udání českého kupce drogy byl 

zatčen a odsouzen na 12 let. Jednalo se o jeho první výkon trestu. 
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 Zdá se, že má šťastnou povahu, je komunikativní a také jeho sociální 

pracovnice se mu velmi pečlivě věnovala. Vedl si deník, který mi zapůjčil 

k přečtení, a jeho části bych ráda, s jeho svolením, uvedla v příloze. (Co mě 

opravdu překvapilo, je, že píše téměř bez pravopisných chyb.) Měl možnost 

pracovat, takže dny rychleji ubíhaly, a i další aktivity programu zacházení 

hodnotí jako pro svůj život velmi přínosné. Navštěvoval arteterapii, pravidelně 

se setkával ještě s dalšími odsouzenými se sociální pracovnicí, byl vybrán jako 

vhodný adept na vyučení v dalším oboru, který absolvoval, a získal další 

výuční list. Na zrcadlo ve své cele si napsal Carpe Diem, a opravdu se o to 

snažil. Ve vězení se začal také zúčastňovat setkání s vězeňskými duchovními 

a uvěřil. Byl veden ke křtu, prošel přípravkou a byl se skupinou dalších 

pokřtěn. 

 Po celou dobu ho navštěvovala maminka, která i přes značné zdravotní 

komplikace cestovala mnoho kilometrů autobusem, jen aby věděl, že na něj 

doma stále myslí.  

Během výkonu trestu se mu ozvala dávná kamarádka z mládí, se kterou 

navázal písemný styk. I ona se během doby, kdy se neviděli, stala křesťankou, 

takže měli společné téma. 

 Po osmi letech dostal možnost, aby si požádal o podmínečné propuštění, 

což udělal. Po návratu na svobodu se nastěhoval na krátkou dobu k mamince, 

ale začal se okamžitě snažit o to, aby se postavil na vlastní nohy. Od soudu měl 

nařízeno vyhledat pomoc Probační a mediační služby, což učinil, nahlásil se na 

policii a vyřídil si nové doklady (během vězení mu prošel OP). Službu 

sociálního kurátora nevyhledal, protože ji nepotřeboval. Vzhledem k tomu, že 

se mu povedlo zachovat sociální vazby dokonce i s bývalými přáteli ze 

sportovního klubu, nabídl mu jeden z nich možnost zaměstnání. Vzhledem 

k tomu, že ve vězení pracoval, odcházel s dluhem asi 150 000,- Kč, z čehož 

nezanedbatelnou část tvoří dluh advokátovi, který mu byl přidělen ex offo, 
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takže si domluvil splátkový kalendář. Připojil se k jedné pražské katolické 

farnosti a pravidelně dochází na bohoslužby. Krátce po návratu se také oženil 

a s manželkou se nastěhovali do malého bytu v pražském sídlišti. Žel toto 

manželství nevydrželo, žena má psychické problémy a každodenní soužití na 

malém prostoru pro ni bylo nezvládnutelné. 

 J. tedy začíná znovu sám, ale bývalé manželce je stále k dispozici 

s jakoukoli pomocí. Musel si ale najít nové bydlení v cenové relaci, kterou je 

schopen zvládnout. Pracuje ve stavebnictví, na které momentálně dolehla také 

krize, takže má obavy o to, aby o práci nepřišel. Je si velmi dobře vědom toho, 

že s trestním rejstříkem nemá mnoho šancí získat zaměstnání s takovým 

výdělkem, aby mohl nadále splácet a zvládl nájem i živobytí, i přesto, že se už 

velmi dobře osvědčil. Naštěstí jeho firma zatím funguje. Ale pro případ nouze 

se informoval na možnosti obrácení se na neziskové organizace, které nabízejí 

pomoc propuštěným. 

  

Moje reflexe: 

 J. rozhodně není člověk, který si promyšleně vybral kriminální dráhu. 

Jeho účast na trestném činu, zatčení i odsouzení na tak dlouhou dobu bylo 

podle mého názoru souběhem nešťastných událostí. Přesto se zdá, že z pobytu 

ve vězení si vybral to dobré a opravdu „užil dne“, jak si napsal na zrcadlo. 

Podařilo se mu zachovat vztahy s lidmi na svobodě, s rodinou i přáteli, takže 

mu pomohli při návratu do normálního života. Myslím, že nepatří k lidem, 

které je nutné resocializovat, protože by byl předtím žil nějakým patologickým 

způsobem. Jeho přístup k situaci mi připadá velmi vyzrálý, racionální 

a zodpovědný. Myslím, že u něj opravdu velmi dobře zafungovala péče jak 

vězeňských pracovníků, tak duchovních, a zdá se, že jeho návrat do vězení je 

velmi nepravděpodobný. 
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7. Diskuse 

 Ve své práci vycházím především z literatury a z ní vyplývá, že všechno, co 

se děje s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody a posléze 

s propuštěnými, má svou zákonnou formu a jasná pravidla. Lidé, kteří se 

tomuto povolání věnují, jsou profesionálové a mají dostatek zkušeností 

a invence, aby jejich práce byla efektivní.  

Některé organizace pak formou výzkumů zjišťují, jaká je skutečná situace, 

jestli se dostavují výsledky, které by byly očekávány. 

Jednou z těchto organizací je Český helsinský výbor (ČHV). Tato nezisková 

organizace se zabývá otázkou lidských práv, proto je i vězeňství oblastí, ke 

které se čas od času vyjadřuje. Autor dokumentu Vězeňství a trestní justice
94

, 

Mgr. František Valeš, hned v úvodu kladně hodnotí směřování českého 

vězeňství k západoevropským normám, nicméně konstatuje, že problémy, na 

které ČHV upozorňoval i v minulých letech, stále nejsou vyřešeny. Z jeho 

zprávy z roku 2008 cituji: „Za zásadní lze v tomto kontextu považovat, že výkon 

trestu odnětí svobody není s to naplňovat svůj účel, tedy připravit odsouzené na 

propuštění, resp. na jejich sociální reintegraci, a vést je k tomu, aby se 

v budoucnu nedopouštěli kriminálního jednání. Programy zacházení nejsou 

odsouzeným stanovovány adekvátním způsobem, zůstávají pochybnosti o jejich 

formálnosti či faktické bezobsažnosti. Dopady výkonu trestu na odsouzeného 

jsou stále namísto výchovného a reintegrativního působení charakterizovány 

spíše svými prizonizačními účinky. Materiální zázemí výkonu trestu, tedy 

věznice a jejich architektura, zůstává neadekvátní, vedoucí k převažujícímu 

kolektivnímu ubytování vězněných osob.“
95

 Tento názor ohledně programů 

zacházení je velmi podobný tomu, který mi sdělil můj první odpovídající 

                                                
94 Valeš, F.,: Vězeňství a trestní justice[online], staženo 15. 4. 2012 

 http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2009042104 
95 tamtéž 

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2009042104
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(kazuistika I), ale naprosto nekoresponduje s názorem druhého odpovídajícího 

(kazuistika II). Samozřejmě si uvědomuji, že dva názory jsou naprosto 

nedostačující. Mohu ale použít ještě zkušenost, kterou jsem získala návštěvami 

ve Věznici Světlá nad Sázavou, kde existuje jednak specializované oddělení 

pro matky s dětmi, což je podle mého názoru významný resocializační prvek. 

Také tam místní pracovníci vytvořili v rámci programů zacházení opravdu 

zajímavé aktivity, které přizpůsobují požadavkům odsouzených, jejich zájmům 

a možnostem – mají zde sportovní kroužek, ruční práce (šijí loutky pro 

loutková představení apod.), keramický kroužek, hudební kroužek. Odsouzené 

ženy také připravují program pro studenty základních a středních škol, který 

slouží jako forma prevence. Přesto mi nezbývá, než konstatovat, že i zde, 

podobně jako v jiných oborech, bude hrát jistou roli lidský faktor. Někteří 

pracovníci budou svou práci vykonávat velmi dobře, jiní pouze jako zdroj 

obživy. 

Co se týče materiálního zázemí výkonu trestu, opět myslím není možné 

s autorem souhlasit stoprocentně. Už zmiňovaná Věznice Světlá nad Sázavou 

je moderní projekt a obzvlášť oddělení pro matky s dětmi je zařízeno pro 

potřeby matek i dětí velmi dobře, s barevnými stěnami a obrázky s dětskými 

motivy, pokoje mají nové zařízení, naprosto vhodné k tomuto účelu. Myslím, 

že po návratu do domácího prostředí půjde úroveň bydlení prudce dolů. 

Naopak moje návštěva Vazební věznice Pankrác byla přesně v souladu 

s výtkami Mgr. Valeše. Věznice jsou v naprosté většině případů přeplněné, a to 

až do té míry, že stavy kapacit nepřekračuje pouze osm z nich.
96

 I proto jsou 

zaměstnanci mnohdy přetíženi a zvládat individuální přístup k odsouzenému je 

nemyslitelné. Vysoké počty odsouzených mají nepřímo vliv i na jejich 

zaměstnanost. Sociální pracovnice z Vazební věznice Pankrác mi v rozhovoru 

                                                
96http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/St

atistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf 
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sdělila, že vzhledem k tomu, že mají v rámci věznice své vlastní provozy, kde 

mohou odsouzení pracovat, mívali zaměstnanost přes 80%. Momentálně ale 

klesla na 52%. Tato sociální pracovnice vyslovila také názor, který je nutné 

zvažovat, a to – proč stát nezadává státní zakázky věznicím?  

František Valeš dále ve své zprávě hodnotí velmi kladně realizaci 

inovativních programů, při kterých Vězeňská služba ČR spolupracuje 

s Probační a mediační službou ČR a nestátními organizacemi. Jejich projekty 

jsou zaměřené na problémy, které vlastně znemožňují normální začlenění osob 

po propuštění. Patří sem mimo jiné zejména palčivý problém - řešení dluhů.   

Většina lidí po propuštění řeší otázku zaměstnání. Když pomineme 

diskriminující vyžadování výpisu z trestního rejstříku i v zaměstnáních, která 

to opravdu nepotřebují (různé formy manuálních, úklidových nebo 

zahradnických prací apod.) zůstávají zde pravomoce zaměstnavatelů přijmout 

člověka podle svého uvážení. Sdružení pro probaci a mediaci v justici 

uskutečnilo průzkum mezi potenciálními zaměstnavateli. Cílem tohoto 

průzkumu bylo zjistit, zda jsou zaměstnavatelé ochotni zaměstnat člověka po 

výkonu trestu a jaké s tím mají zkušenosti. Z výsledků vyplynulo, že 

zaměstnavatelé, pokud by se rozhodli zaměstnat člověka, který prošel VTOS, 

by preferovali člověka, který se dopustil méně závažného trestného činu, 

nezaměstnali by člověka vícekrát trestaného, upřednostnili by ty, kteří se 

prokázali jako spolehliví, dochvilní, zodpovědní, motivovaní k práci, s chutí 

zařadit se zpět do společnosti, neagresivní. Dále by uvítali možnost spolupráce 

s neziskovými organizacemi, které o propuštěného nějakým způsobem pečují.
97

 

Z výsledku výzkumu můžeme odvodit také určitá fakta: jedním z nich je 

poměrně razantní odmítnutí zaměstnat recidivistu. A druhým je zájem 

zaměstnavatele o spolupráci s neziskovými organizacemi, které mají 

                                                
97 Projekt Najdu si své místo: Průzkum mezi zaměstnavateli – zaměstnávání osob se 

záznamem v rejstříku trestů [online], staženo 19. 4. 2012  
www.spj.cz/admin/get.file.php?src=doc.00163.pdf; celý výzkum viz přílohy 

http://www.spj.cz/admin/get.file.php?src=doc.00163.pdf
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propuštěného v péči. A tady vidím problém komunikační mezi věznicemi 

a neziskovými organizacemi, které nabízejí postpenitenciární péči. Jak jsem 

psala již v úvodu, velmi dobře funguje spolupráce věznic se sociálními 

kurátory i s Probační a mediační službou. Ale neziskových organizací je 

opravdu „na trhu“ mnoho a jejich slabou stránkou je, podle mé zkušenosti, 

neschopnost se prezentovat a nabídnout své služby, ale ani se mezi sebou 

vzájemně domluvit. Myslím, že to může vyplývat i z toho, že tyto neziskové 

organizace žádají o dotace u stejných zdrojů a jsou si vzájemně do určité míry 

konkurencí. Ale pokud by došlo k nějakému vzájemnému konsensu, stala by se 

z těchto neziskových organizací síla, která by už měla nějakou moc něco 

prosazovat. Například daňové zvýhodnění zaměstnavatelů, kteří by vzali 

propuštěného. 

A již dříve zmiňovaná sociální pracovnice ještě vyslovila názor, že stát 

selhává ve více směrech, nejen ve výše zmíněném přidělování státních 

zakázek. Protože v této funkci pracuje už mnoho let, vzpomněla dobu, kdy 

například sociální kurátor poslal člověka cíleně pracovat do podniku 

s ubytovnou. Dnes je situace taková, že podniky zkrachovaly a ubytovny se 

prodaly soukromým subjektům, které z nich vytvořily hotely s komerčním 

nájemným, a lidé v krajních případech skončili na ulici jako bezdomovci.
98

  

Nastínila jsem minimum témat, u kterých se teorie poněkud rozchází 

s praxí, ale jisté je, že by bylo vhodné zaměřit se na nějaké systémové změny. 

V mediích se občas vyskytne článek o připravovaných změnách ve vězeňství, 

např. o zamýšlené povinnosti vězňů pracovat. Pokud se to povede prosadit na 

zákonné úrovni a dostatečně rychle uvést do praxe, bude to veliký krok 

vpřed.
99

 

                                                
98 Průdková, Táňa a Novotný Přemysl: Bezdomovectví, Triton, Praha 2008, str. 15 
99

 http://www.novinky.cz/domaci/259477-povinnost-veznu-pracovat-je-soucasti-navrhu-

novely-zakona.html z 18. 2. 2012 

 

http://www.novinky.cz/domaci/259477-povinnost-veznu-pracovat-je-soucasti-navrhu-novely-zakona.html%20z 18.%202
http://www.novinky.cz/domaci/259477-povinnost-veznu-pracovat-je-soucasti-navrhu-novely-zakona.html%20z 18.%202
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8. Závěr 

 V úvodu jsem si zvolila jako cíl práce zmapovat nástroje k naplnění potřeb 

odsouzených, ale i propuštěných z výkonu trestu, a zjistit, zda existuje nějaká 

specifická forma pomoci odsouzeným a následně propuštěným, zaměřená na 

skupinu prvotrestaných. 

 Popsala jsem Programy zacházení, které by měly být vytvářeny individuální 

formou pro každého odsouzeného tak, aby mu napomohly při jeho pozdějším 

návratu do společnosti. Měly by reflektovat jeho zdravotní i psychický stav 

a také jeho schopnosti a možnosti. Některé z aktivit těchto programů zacházení 

běží teprve v pilotních projektech, na zhodnocení se čeká. Specifické programy 

zacházení nabízejí i výstupní oddělení věznic. Myslím, že pokud by bylo 

zajištěno, že se tyto programy zacházení budou vytvářet podle výše popsaných 

pravidel a zvolené aktivity bude možné realizovat podle přání odsouzeného, 

byla by to velmi dobrá forma působení na odsouzené. Přesto ale vidím práci 

a pomoc duchovních jako nutnou. Myslím, že bez změny smýšlení bude 

případná změna chování a praxe velmi závislá na vnějších podmínkách. 

O změnu jde ale především.   

 V dalších kapitolách jsem popsala náplň práce zaměstnanců Probační 

a mediační služby a také sociálních kurátorů. Obě tyto instituce mají určité 

možnosti pomoci, kterou svým klientům nabízejí.  

 Dále jsem vybrala některé zástupce neziskových organizací, snažila jsem se 

volit ty, které reprezentují některý specifičtější druh služeb. Některé nabízejí 

především ubytování, ale i další služby, jiné jen poradenství – právní, dluhové 

atp.  

 Nepodařilo se mi najít žádný projekt, který by byl zaměřen přímo na 

prvotrestané, s výjimkou mladistvých a mladých do 26 let. Já jsem měla na 

mysli spíše starší prvotrestané – od třiceti let výše, protože to jsou lidé, kteří už 
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za sebou měli část bezúhonného života, a střet s vězeňským prostředím pro ně 

musí být ještě větším problémem. 

 Z mého pohledu je šíře možností, které mají odsouzení i propuštění naprosto 

dostačující, ale problém je, že se z personálních důvodů na jedné straně, 

a kapacitních na druhé nepodaří realizovat Programy zacházení v té míře 

a formě, jak by bylo potřeba. Co se týče postpenitenciární péče, tam je situace 

vážnější v oblasti zaměstnání, ale nabídek další pomoci je podle mého názoru 

také dost. Vzniká ale jiný problém, a to ten, že ti potřební se o některých 

formách pomoci nedozvědí.  

 Na závěr bych ráda uvedla z článku, který vyšel v časopise Bratrská rodina 

v dubnu 2005 (téma Svět za mřížemi) s názvem „Je člověk změnitelný?“, 

odpověď Bohdana Pivoňky, tehdejšího hlavního kaplana VS ČR: „Ano, stěží.“ 

 

 



 

70 

Seznam literatury 

Armáda spásy: Výroční zpráva, Srdce Bohu, ruce lidem 2010 

 

BIEDERMANNOVÁ, Eva, PETRAS, Michal: Možnosti a problémy 

resocializace vězňů, účinnost programů zacházení, Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci, 2011, ISBN 978-80-7338-115-8 

 

BLATNÍKOVÁ, Šárka: Osobnost recidivního pachatele a výkon 

dlouhodobého trestu. České vězeňství, roč. 13 (1/2005), ISSN 1213-9297 

 

BLATNÍKOVÁ Šárka: Psychologické aspekty uvěznění. Psychologie dnes, 

roč. 16 ( 9/2004) ISSN 1212-6907 

 

BLATNÍKOVÁ, Šárka; NETÍK, Karel: Predikce vývoje pachatele. Praha. 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 2008, ISBN 978-80-7338-075-5  

 

HÁLA, Jaroslav: Teorie a praxe vězeňství II, Optimalizace výkonu trestu 

odnětí svobody, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně 

sociální fakulta, 1999, ISBN 80-7040-376-4 

 

HRADEČTÍ, Vlastimila a Ilja: Bezdomovství – extrémní vyloučení, Naděje, 

občanské sdružení, Praha 1996 

 

INDRA Vladimír: Výstupní oddělení věznice – vstupní brána do nového 

života, České vězeňství, roč. 15 (2/2007) ISSN 1213-9297 

 

JELÍNEK Jiří a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a 

judikaturou, 1. vydání, Praha: Leges, 2009, ISBN 978-80-87212-99-8 

 

KARABEC, Zdeněk a kol.: Dlouhodobé tresty odnětí svobody. Praha, 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2004, ISBN 80-7338-024-2  

 
KOUKOLÍK, František: Mozek a jeho duše, Makropulos 1995, ISBN 80-

901776-1-1 

 

LATA, Jan: Účel a smysl trestu, LexisNexis CZ, s.r.o., Praha 2007 

 

MATOULEK, Josef, SEJKOROVÁ, Helena: Právní rádce odsouzeného, 

Praha: Leges 2010, ISBN 978-80-87212-89-9 

 



 

71 

MATOUŠEK, Oldřich a kol.: Metody a řízení sociální práce, Portál, Praha 

2008, ISBN 978-80-7367-502-8 

 

MITÁŠ, Václav (ed.).: Duchovenská služba v penitenciárním prostředí, 

VDP o.s. a Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR, Praha 2007 

 

OPATRNÝ, Aleš: Pastorace v postmoderní společnosti, Kostelní Vydří, 

Karmelitánské nakladatelství 2001, ISBN 80-7192-557-8. 

 

ROZUM, Jan, KOTULAN, Petr., Tomášek, Jan.: Účinnost dohledu u osob 

podmíněně propuštěných, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha 

2008, I ISBN 978-80-7338-073-1 

 

ŠKODA, Martin: Využití pastorace a katecheze při resocializaci vězněných 

osob, Praha 2010; diplomová práce obhájena na KTF UK 2010 

 

ŠKODA, Martin.: Vězeňská duchovenská péče a Vězeňská duchovní služba, 

Brána 39 (12/2007), ISSN 1803-828X 

 

ŠTERN, Pavel, OUŘEDNÍČKOVÁ, Lenka, DOUBRAVOVÁ, Dagmar: 

Probace a mediace; Možnosti řešení trestných činů, Portál, Praha 2010, ISBN 

978-80-7367-757-2 

 

VÁGNEROVÁ, Marie: Psychopatologie pro pomáhající profese. (4.vyd.), 

Praha: Portál, 2004, 2008, ISBN 978-80-7367-414-4 
 

Vězeňská služba České republiky, Věznice Světlá nad Sázavou, … začít 

znovu!, průřezová publikace o ženské věznici Světlá nad Sázavou, Světlá nad 

Sázavou 2010 

 

ZEMAN, P. a kol.: Veřejnost a trestní politika, Institut pro kriminologii 

a sociální prevenci, Praha 2011, ISBN 978-80-7338-113-4 

 

 

Internetové zdroje: 

Beseda v Českém rozhlase 2: Čaj pro dva, s JUDr Kopoldovou a ing. PhDr. 

Kilianem http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2599247, staženo 17. 4. 2012 

 
John, R., Vzdělávání odsouzených ve druhé polovině 20. století, Historická 

penologie 3/2010 [online] 
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penolog
ie/2010/HP3.10.pdf, staženo 21. 3. 2012 
 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2599247
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2010/HP3.10.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2010/HP3.10.pdf


 

72 

Karabec, Z., Blatníková, Š.: K problematice dlouhodobých trestů odnětí 

svobody, Kriminalistika 3/2004 [online] staženo 15. 4. 2012, 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2004/0403/karabec

_info.html 

 
Kýr, A.: Odkaz Františka Josefa Řezáče nejen českému vězeňství, 

Historická penologie 2/2003[online], staženo 23. 3. 2012 
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penolog
ie/2003/hp_03_02.pdf 
 

Kýr, A., Kafková, A,:Proměny odborné přípravy vězeňského personálu, 

Historická penologie 2/2010 [online], staženo 18. 4. 2012, 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penolog

ie/2010/HP2.10.pdf 

 

Mentally Disordered Persons in European Prison Systems - Needs, 

Programmes and Outcome (EUPRIS) Final Report October 31, 2007 [online], 

staženo 18. 4. 2012 

 http://www.fangelsi.is/media/stofnunin/action1_2004_frep_17_en.pdf 

 

Program zacházení s mladistvými a mladými dospělými a obviněnými 

ženami 2011 [online]  

is.muni.cz/th/208845/pedf_b/Program_zachazeni_kcqhimdw.doc, staženo 15. 

4. 2012 

  
Projekt Najdu si své místo: Průzkum mezi zaměstnavateli – zaměstnávání 

osob se záznamem v rejstříku trestů [online], staženo 19. 4. 2012  
www.spj.cz/admin/get.file.php?src=doc.00163.pdf 
 

Valeš, F.,: Vězeňství a trestní justice[online], staženo 15. 4. 2012 

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2009042104 

 

Vězeňská služba České republiky: Domácí řád pro CK mužskou věznici 

v Praze 
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/historie-
104/domaci-rad, staženo 21. 3. 2012 
 

Vězeňská služba České republiky, Návrh novely trestního zákoníku 
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/aktuality-
220/navrh-novely-trestniho-zakoniku-vs-cr-vita, staženo 15. 4. 2012 
 

Vězeňská služba České republiky, Program zacházení   

http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/o-nas-1632/vykon-vezenstvi-

366/vykon-trestu/program-zachazeni-4970, staženo 18. 4. 2012 

 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2004/0403/karabec_info.html
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/2004/0403/karabec_info.html
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2003/hp_03_02.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2003/hp_03_02.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2010/HP2.10.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Historicka%20penologie/2010/HP2.10.pdf
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3593650809&to=http%3a%2f%2fwww%2efangelsi%2eis%2fmedia%2fstofnunin%2faction1%5f2004%5ffrep%5f17%5fen%2epdf
http://www.spj.cz/admin/get.file.php?src=doc.00163.pdf
http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2009042104
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/historie-104/domaci-rad
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/historie-104/domaci-rad
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/aktuality-220/navrh-novely-trestniho-zakoniku-vs-cr-vita
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/aktuality-220/navrh-novely-trestniho-zakoniku-vs-cr-vita
http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/o-nas-1632/vykon-vezenstvi-366/vykon-trestu/program-zachazeni-4970
http://www.vscr.cz/veznice-valdice-95/o-nas-1632/vykon-vezenstvi-366/vykon-trestu/program-zachazeni-4970


 

73 

Vězeňská služba České republiky, Řád výkonu trestu 

http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/o-nas/vykon-vezenstvi-16/rad-

vykonu-trestu-6187, staženo 15. 3. 2012 

 

Vězeňská služba České republiky, Statistická ročenka za rok 2011, 

http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/st

atistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf 

 

Vězeňská služba České republiky, Výkon trestu odnětí svobody,  

http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/vykon-vezenstvi-652/vykon-trestu-

odneti-svobody-5746, staženo 2. 4. 2012  

 

http://www.novinky.cz/domaci/259477-povinnost-veznu-pracovat-je-

soucasti-navrhu-novely-zakona.html, staženo 18. 2. 2012 

 

http://zamestnanost.poradna-prava.cz/diskriminace-odsouzenych/po-

vykonu-trestu.html, staženo 12. 4. 2012 

 

Neziskové organizace: 

 

http://emauzy.webnode.cz, staženo 15. 4. 2012 

http://equal.spj.cz/, staženo 15. 4. 2012 

www.charita.cz, staženo 15. 4. 2012 

www.mentoring.spj.cz, staženo 15. 4. 2012 

www.nadeje.cz, staženo 15. 4. 2012 

www.pfi.org; http://www.facebook.com/MVSCR/info, staženo 15. 4. 2012 

www.romodromcz.cz, staženo 15. 4. 2012 

www.spj.cz, staženo 15. 4. 2012 

www.zabranou.cz, staženo 15. 4. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/o-nas/vykon-vezenstvi-16/rad-vykonu-trestu-6187
http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/o-nas/vykon-vezenstvi-16/rad-vykonu-trestu-6187
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf
http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/spr%C3%A1vn%C3%AD/statistiky/Statistick%C3%A9%20ro%C4%8Denky/Rocenka_2011.pdf
http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/vykon-vezenstvi-652/vykon-trestu-odneti-svobody-5746
http://www.vscr.cz/veznice-pankrac-26/vykon-vezenstvi-652/vykon-trestu-odneti-svobody-5746
http://www.novinky.cz/domaci/259477-povinnost-veznu-pracovat-je-soucasti-navrhu-novely-zakona.html
http://www.novinky.cz/domaci/259477-povinnost-veznu-pracovat-je-soucasti-navrhu-novely-zakona.html
http://zamestnanost.poradna-prava.cz/diskriminace-odsouzenych/po-vykonu-trestu.html
http://zamestnanost.poradna-prava.cz/diskriminace-odsouzenych/po-vykonu-trestu.html
http://emauzy.webnode.cz/
http://equal.spj.cz/
http://www.charita.cz/
http://www.mentoring.spj.cz/
http://www.nadeje.cz/
http://www.pfi.org/
http://www.romodromcz.cz/
http://www.spj.cz/
http://www.zabranou.cz/


 

74 

Přílohy 

 


