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Úvod 

Je zcela nepochybné, že postoj společnosti k trestání pachatelů se v průběhu 

historického vývoje měnil. Účel trestu již není spatřován pouze v odplatě za spáchaný 

trestný čin bez dalších společenských cílů. Společnost dospěla k sankcím, jež mají 

mimo ochrany společnosti za cíl výchovu pachatele k řádnému životu na svobodě a jeho 

úspěšnou resocializaci. Je důležité mít na paměti, že valná většina osob ve výkonu trestu 

odnětí svobody vězení opustí a vrátí se zpět do společnosti. Jaké osoby to budou? 

Přejeme si, aby brány vězení opouštěly osoby zničené a nebezpečné? Nebo osoby 

polepšené? Co je pro to potřeba udělat? Je v dnešní době účel trestu naplňován? 

Odpověď na tyto otázky se snažím najít na následujících stranách své diplomové práce. 

Typicky je pachatel trestné činnosti trestán dvakrát. Kromě samotného výkonu 

trestu odnětí svobody je po propuštění stigmatizován a sociálně vyloučen. Můžeme 

dokonce hovořit o tom, že v mnoha případech bývá jeho pobyt ve vězení 

kontraproduktivní a osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody se pak zpravidla 

ocitají v začarovaném kruhu kriminality a dluhové pasti. Proto je důležité využít pobyt 

odsouzeného ve vězení k působení na něj takovým způsobem, aby svým chováním 

nadále neohrožoval společnost a byl připraven na návrat do svobodné společnosti, který 

s sebou přináší řadu problémů. 

Předkládaná práce se zabývá aktuálními problémy penitenciární a 

postpenitenciární péče. Jejím primárním cílem je zmapování dané problematiky a 

identifikace rizikových prvků nepříznivě ovlivňujících možnosti resocializace osob 

ve výkonu trestu odnětí svobody i po opuštění věznic. 

K výchovnému působení na pachatele může být využito různých prostředků. 

S ohledem na přiměřený rozsah je práce zkrácena, proto je záměrně vynechána 

například problematika vazby, podmíněného odsouzení či podmíněného propuštění. 

Do práce nejsou zařazeny ani otázky týkající se speciálních skupin odsouzených, 

u nichž je výkon trestu realizován odlišně, jako jsou mladiství, ženy, cizinci, odsouzení 

s duševními poruchami, apod. 
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V úvodní části práce se věnuji teoretickým konceptům, stručně se zabývám 

problematikou účelu trestu a jeho funkcemi. Dále jsou zde vymezeny základní pojmy. 

Stěžejní část práce je věnována penitenciární péči, konkrétně programům zacházení, 

které představují širokou škálu možností, jak pozitivně působit na odsouzeného. Důraz 

je kladen na pracovní a vzdělávací aktivity, které představují silný nástroj 

pro resocializaci osob ve výkonu trestu odnětí svobody, přesto patří mezi 

nejproblémovější oblasti penitenciární péče. Ve většině případů proces resocializace 

není dovršen ukončením výkonu trestu odnětí svobody, naopak je nutné v něm 

pokračovat v rámci postpenitenciární péče. V práci se zaměřuji na péči poskytovanou 

jak státními subjekty, tak nevládními organizacemi. Cílem je nastínit komplikovaný 

přechod propuštěných vězňů do občanského života, neboť jejich opětovná reintegrace je 

složitým, komplexním procesem s řadou překážek. V současné době se recidiva v České 

republice pohybuje okolo 70 %. Z tohoto čísla je patrné, že systém nefunguje tak, jak by 

měl. Závěrečná část práce je proto věnována identifikaci hlavních problémů úspěšné 

resocializace odsouzených osob a vlastním návrhům opatření, ke kterým jsem došla 

na základě kritické analýzy dané problematiky a díky expertním rozhovorům, které byly 

provedeny s osobami z různých institucí. 

Text práce vychází z právní úpravy účinné ke dni 20. června 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. Metody a zdroje dat 

Metody a zdroje dat jsou zvoleny tak, aby umožňovaly co nejpřesněji naplnit cíle mé 

diplomové práce a zodpovědět položené otázky. Informace využité k analýze dané 

problematiky jsem čerpala z různých zdrojů a mají podobu jak primárních, tak 

sekundárních dat. 

1.1 Primární data 

Primární data této práce pochází z vlastního empirického šetření, které má podobu 

expertních rozhovorů1. Zjištění od osob se zkušenostmi v této oblasti se stala pro moji 

práci přínosem, napomohla ke komplexnímu uchopení problému resocializace a stala se 

vodítkem při vytváření návrhů opatření vhodných pro větší účinnost resocializace osob 

ve výkonu trestu odnětí svobody a po něm. Expertní rozhovory pro mě byly prověřením 

poznatků získaných ze sekundárních dat (viz podkapitola 1.2). 

1.1.1 Expertní rozhovory 

Podle Hendla expertní rozhovor představuje problémově zaměřený rozhovor 

s expertem, jenž se pohybuje v prostředí dané problematiky. Před přípravou rozhovorů 

bylo nutné seznámit se s odbornou literaturou, jak uvádí Kaufmann, vytvořit si 

tzv. vědomostní kapitál2 a teprve na jeho základě vymezit tematické okruhy 

polostrukturovaných rozhovorů. Scénáře se u jednotlivých rozhovorů částečně lišily, 

neboť jsem v důsledku přibývajících zkušeností některé otázky pozměnila či doplnila. 

Některé dotazy byly přizpůsobeny na míru instituci, ze které expert pocházel. Tyto 

změny měly na výsledky šetření pozitivní efekt3. 

Před započetím rozhovorů jsem tedy sestavila scénář šetření – seznam předem 

připravených otázek, které mi sloužily jako osnova, abych neopomenula důležité 

okruhy, které jsem se snažila svým kvalitativním výzkumem pokrýt. Scénáře byly 

rozděleny do tří částí, úvodní byla zaměřena všeobecně na koncept resocializace, druhá 

část byla orientována na penitenciární péči v České republice a třetí část pokrývala 

                                                           
1 VESELÝ, A., NEKOLA, M. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. 1. vydání. 
Praha: SLON, 2007, s. 170-176. 
2 KAUFMANN, J.- C. Chápající rozhovor. 1. vydání. Praha: SLON, 2010, s. 44, 52-53. 
3 Tamtéž, s. 54. 
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oblast postpenitenciární péče v České republice (viz Příloha č. 1). V průběhu provádění 

rozhovorů s experty byla nutná improvizace z důvodu podrobnějšího zaměření na určité 

problémy podle konkrétního dotazovaného. Cílem bylo poskytnout dotazovaným 

prostor pro jejich vlastní vyjádření 4.  

Rozhovory trvaly v průměru dvacet pět minut, byly zaznamenány na diktafon a 

následně přepsány5. Před každým rozhovorem byl podepsán protokol o provedení 

rozhovoru, jehož součástí byl souhlas s pořízením zvukového záznamu. 

1.1.2 Výběr informátor ů 

Informátory v rámci expertních rozhovorů nejsou pouze experti, ale i osoby, „které mají 

praktickou zkušenost s tématem nebo přístup k informacím o vnitřním fungování 

politiky/organizace.“6 Osloveno bylo celkem sedm expertů z různých institucí – 

Vězeňské služby České republiky, Probační a mediační služby České republiky, 

Oddělení sociální prevence, úřadů práce a nestátních organizací. Nakonec byly 

provedeny tři expertní rozhovory (viz Tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1: Seznam expertů 

Jméno 

informátora 

Instituce Pozice Datum provedení Délka 

Mgr. Zuzana 

Nováková 

RUBIKON 

Centrum 

Vedoucí projektu 

Reintegrační 

mentoring 

06. 04. 2016 22 minut 

PhDr. Pavel 

Pěnkava 

Oddělení sociální 

prevence 

Vedoucí oddělení 

sociální prevence, 

sociální kurátor 

06. 04. 2016 34 minut 

Mgr. Kateřina 

Pudilová 

Probační a 

mediační služba 

ČR 

Pracovník 

oddělení pro 

dospělé 

15. 05. 2016 13 minut 

Zdroj: autorka 

 

                                                           
4 HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2005, s. 166-175. 
5 V rámci expertního šetření jsem se soustředila především na obsahovou rovinu rozhovorů, proto byl text 
při přepisu převeden do spisovného jazyka. Viz HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a 
aplikace. 1. vydání. Praha: Portál, 2005, s. 208. 
6 VESELÝ, A., NEKOLA, M. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. 1. vydání. 
Praha: SLON, 2007, s. 171. 
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1.2 Sekundární data 

Pro analýzu současného stavu a uvedení do problematiky resocializace osob 

ve výkonu trestu odnětí svobody a po něm byly využity odborné publikace, studie 

(především studie Institutu pro kriminologii a sociální prevenci), strategie, deklarace 

(např. Evropská vězeňská pravidla), koncepce (Koncepce českého vězeňství do roku 

2015, Koncepce českého vězeňství do roku 2025), výroční zprávy (především Českého 

helsinského výboru), statistická data Vězeňské služby České republiky a jiné veřejné 

politické dokumenty. Zdrojem aktuálních informací se staly zejména české odborné 

časopisy jako například České vězeňství, Trestněprávní revue nebo Právní rozhledy. 

Dále jsem vycházela z  právních předpisů České republiky. Text práce vychází z právní 

úpravy účinné ke dni 20. června 2016. 

Analýza těchto dokumentů mi sloužila jako nástroj k nalezení odpovědí 

na hlavní popisné cíle práce7, a již v rámci vyhledávání sekundárních dat jsem získávala 

kontakty na osoby, z nichž některé se následně zúčastnili provedeného expertního 

šetření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 VESELÝ, A., NEKOLA, M. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. 1. vydání. 
Praha: SLON, 2007, s. 160. 
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2. Teoretická východiska 

V následující teoretické části práce jsou vysvětleny relevantní koncepty a definovány 

důležité pojmy.  

2.1 Pojem, účel a funkce trestu 

2.1.1 Pojem trestu 

V každé historické době společnost reaguje na porušení pravidel, jimiž zajišťuje 

bezpečnost svých členů a chrání své hodnoty. Jedná se o nutný předpoklad jejího 

budoucího vývoje.8 Není přitom rozhodné, zda se jedná o starověkou společnost nebo 

současné demokratické státy. Již v 18. století před naším letopočtem byla tzv. zásada 

odplaty oko za oko, zub za zub vytesána v Chammurapiho zákoníku. Význam 

trestněprávních sankcí dokládá také fakt, že žádná z moderních společností se těchto 

prostředků coby instrumentů k utváření pořádku nevzdala, z čehož můžeme usuzovat, 

že ve společnosti plní své úkoly, tedy má účel a smysl (viz podkapitola 2.1.2) 9. 

Tresty v trestněprávním vymezení představují prostředek státního donucení, 

jichž stát využívá při plnění svých funkcí a jejichž pomocí se domáhá dodržování 

pravidel v dané společnosti 10. Historicky je trest chápán jako zákonem stanovený 

následek za určité protiprávní jednání a je všeobecně přijímán jako něco „správného a 

samozřejmého, ať už si pod pojmem trest představujeme odplatu, odstrašení, pomstu, 

újmu pachatele, ochranu společnosti, zadostiučinění pro oběť, prostředek k nápravě 

nebo k vykoupení viny, či cokoliv jiného.“11  

 

 

                                                           
8 KAISER, G. Kriminologie, 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1994, s. 74-75. 
9 LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis, 2007, s. 7.; SOLNAŘ, V. et al. Systém českého 
trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, s. 5. 
10 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2005, s. 185. 
11 SCHEINOST, M. Kriminalita očima kriminologů.. 1. vydání. Praha: IKSP, 2010, s. 35-36. 
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Hlavním znakem trestu je způsobení újmy určité osobě – této osobě je 

zasahováno do občanských práv, zejména osobní svobody či vlastnického práva12. 

Mimo to trest představuje také morálně-politický odsudek pachatele a jeho činu 

ze strany společnosti.13 V rámci trestně-právní teorie spočívá koncepce trestání 

na zásadě nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, tedy povinnosti vymezit 

trestný čin i trest zákonem14. Subjektem, který rozhoduje o trestu a vině, je podle čl. 90 

Ústavy a čl. 40 odst. 1 LZPS soud. 

Pojem trestu tak můžeme vymezit několika hlavními body. Trest je: prostředek 

státního donucení, důsledek porušení práva, cílené způsobení újmy pachateli trestného 

činu, morálně-politický odsudek, uložen oprávněnou autoritou, uložen výlučně 

pachateli.15 

2.1.2 Účel trestu 

Jaký je účel trestání? Jakými způsoby jej má být dosaženo? Jinými slovy, jaká má být 

sankční politika státu? Stejně jako společnost se mění i její trestní a sankční politika, její 

mínění o vhodnosti společenské reakce na spáchaný protiprávní čin. To vše je historicky 

a kulturně podmíněno.16 Pojetí účelu trestu se utváří v závislosti na úrovni právního 

vědomí, sociálních hodnotách, ekonomické a politické situaci ve společnosti.17 

V českém prostředí jsou v rámci trestní nauky rozlišovány tři základní teorie o účelu 

trestání. Jsou jimi teorie absolutní, teorie relativní a teorie smíšené.18 Vzájemně je 

odlišuje zejména to, co spatřují jako účel trestu a jaké hodnoty upřednostňují. 

 

 

                                                           
12 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4 vydání. Praha: Leges, 2014, s. 390. 
13 SOLNAŘ, V. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009, s. 12.; KRATOCHVÍL, V. Kurs 
trestního práva: trestní právo hmotné: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 471. 
14 SCHIENOST, M. Kriminalita očima kriminologů.. 1. vydání. Praha: IKSP, 2010, s. 40. 
15 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4 vydání. Praha: Leges, 2014, s. 391. 
16 SCHEINOST, M. Kriminalita očima kriminologů. 1. vydání. Praha: IKSP, 2010, s. 39. 
17 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 24. 
18 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 4.; LATA, Jan. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis, 2007, s. 8. 
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Historicky nejstarší je teorie absolutní, která vychází z myšlenky punitur, quia 

peccatum est19. Na základě této koncepce trest směřuje do minulosti a je považován 

za spravedlivou odplatu spáchaného zločinu. Nejsou s ním spojeny žádné další 

společenské cíle. Trest je trestem sám o sobě. Absolutní teorie je spojována zejména se 

jmény I. Kanta a G. W. F. Hegela.20 Teorie relativní váže trestání s myšlenkou punitur, 

ne peccetur21. Tento přístup klade důraz na prevenci protiprávního jednání a s trestem 

spojuje pro společnost užitečné cíle – podstata trestu je spojována s účelem ochrany 

jedince a společnosti. Relativní teorii lze označit za počátek preventivních aktivit 

při ukládání trestu, neboť se trestá, aby v budoucnu nebylo pácháno zlo.22 Představiteli 

přístupu, ve kterém je trest prostředkem dosažení tohoto vnějšího cíle jsou F. von Liszt 

nebo C. Lombroso.  Teorie smíšené, jak vypovídá již jejich název, se snaží o spojení 

idejí odplaty a účelové funkce trestu.23 Trest zde má být nástrojem jak speciální 

prevence vůči konkrétnímu pachateli trestného činu, tak generální prevence zaměřené 

na další potencionální pachatele24. 

Současný Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) již v žádném ze svých 

ustanovení explicitně neuvádí, co je účelem trestu, jako tomu bylo do 1. 1. 2010. Do té 

doby trestní zákon č. 140/1961 Sb. v § 23 odst. 1 stanovil, že „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.“ Účel trestu je nyní ponechán právní teorii, nicméně nadále platí, že 

je jím především ochrana společnosti, která je smyslem existence samotného trestního 

práva, a výchova pachatelů k řádnému životu.25  

 

 

                                                           
19„trestá se, protože bylo spácháno zlo“ 
20 KRATOCHVÍL, V. Kurs trestního práva: trestní právo hmotné: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2009, 
s. 262.  
21„trestá se, aby nebylo pácháno zlo“ 
22 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 25-27. 
23 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4 vydání. Praha: Leges, 2014, s. 388.; 
LATA, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis, 2007, s. 8. 
24 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2005, s. 187. 
25 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., s. 214. 
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2.1.3 Funkce trestu 

Funkce trestu se stejně jako výše uvedený účel trestu historicky proměňovala. Vyvinula 

se od odplaty, zaměřené do minulosti a vztahující se pouze k minulému činu, k nápravě, 

jež je orientována na budoucnost pachatele i společnosti26. V české odborné literatuře se 

nejčastěji objevuje dělení pěti funkcí – jsou jimi funkce odplatná, odstrašení, nápravná, 

vylučovací a kompenzační27. Tyto funkce představují pomocné cíle, jejichž 

prostřednictvím by mělo být dosahována hlavního účelu trestání. 

Odplatná (retributivní) teorie pokládá trest za přirozenou reakci společnosti 

na protiprávní jednání pachatele. Výměra a podoba uloženého trestu má odpovídat 

pouze závažnosti spáchaného trestného činu. Odplatná teorie bývá předmětem kritiky 

především z hlediska panujících humanistických hodnot. Přesto v posledních letech 

odplatné teorie prožívají určitou renesanci, především v důsledku rozpačitých výsledků 

různých resocializačních a rehabilitačních postupů při zacházení s pachateli trestných 

činů. Sama odplatná funkce nemůže naplňovat hlavní účel trestu, tedy ochranu 

společnosti. Byla doplněna o funkci regulativní, tedy ochranu společnosti 

prostřednictvím odstrašení, korektivní socializace a vyloučením. 28 

Teorie odstrašení, jak napovídá již její název, s trestem spojuje odrazení jak 

samotného pachatele od dalšího protiprávního jednání (individuální prevence), tak 

ostatních potencionálních pachatelů (generální prevence)29. Hlavním cílem je dokázat 

pachateli, že zločin se nevyplácí30. 

Trest za prostředek nápravy pachatele považuje teorie nápravná (rehabilitační). 

Vychází z přesvědčení, že pachatel se k trestnému činu nerozhoduje svobodně, ale jedná 

pod tlakem kriminogenních faktorů. Výkon trestu tak představuje prostor pro nápravu 

pachatele ve směru společensky akceptovaného a žádoucího chování. Odborné 

zacházení, jehož účelem je odstranění příčin trestné činnosti, však klade zvýšené nároky 

                                                           
26 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 4. 
27 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2005, s. 188. 
28 JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4 vydání. Praha: Leges, 2014, s. 389.; 
NOVOTNÝ, O. Kriminologie. 2 vydání. Praha: ASPI, 2004, s. 214.; GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., 
ZOUBKOVÁ, I. Kriminologie. 4. vydání. Praha: WoltersKluwer, 2014, s. 176. 
29 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. Kriminologie. 4. vydání. Praha: WoltersKluwer, 
2014, s. 176. 
30 NOVOTNÝ, O. Kriminologie. 2 vydání. Praha: ASPI, 2004, s. 215. 
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na připravenost personálu. Z této teorie vycházejí i mnohé nástroje postpenitenciární 

činnost (viz kapitola 4.).31 

Vylučovací (eliminační) teorie spatřuje funkci trestu v dočasné nebo trvalé 

izolaci pachatele trestného činu od společnosti. Tato izolace představuje újmu 

pro pachatele a ochranu pro společnost.32 

Kompenzační (restituční) teorie klade důraz na odstranění následků 

protiprávního jednání a náhrady škody. Funkcí trestu je obnovit rovnováhu v sociálních 

vztazích, jež byla v důsledku trestného činu narušena.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 GŘIVNA, T., SCHEINOST, M., ZOUBKOVÁ, I. Kriminologie. 4. vydání. Praha: WoltersKluwer, 
2014, s. 177. 
32 NOVOTNÝ, O. Kriminologie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2004, s. 118-120. 
33 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2005, s. 192. 
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2.2 Vymezení základních pojmů 

2.2.1 Socializace, resocializace 

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi resocializace odsouzených ve výkonu trestu 

odnětí svobody a po jeho výkonu. Pro úspěšnou resocializaci je však důležitý stupeň 

socializace, kterého jedinec dosáhl před uvězněním. Vymezením pojmu socializace se 

zabývá řada autorů z různých vědních disciplín34.  

Procesem socializace se rozumí osvojování vědomostí, dovedností a pravidel, 

která jsou klíčová pro život každého člověka ve společnosti a jsou prostředkem přijetí 

uznávaných hodnot společnosti za své vlastní. Hovoříme o tzv. internalizaci základních 

vzorců chování.35 Jedná o celoživotní proces postupného začleňování jedince 

do společnosti, zprvu se tak děje v rodině a malých sociálních skupinách. Výsledkem 

procesu je zapojení jedince do širších společenských struktur, kdy jedinec přijímá 

základní etické a právní normy společnosti.36 

V případě nedostatečné nebo deviantní socializace nedochází k žádoucí 

internalizaci společenských hodnot, norem a pravidel. Podle Mařádka je pak 

resocializace procesem nápravy, převýchovy, změnou vadné socializace. 

V penitenciárních podmínkách se resocializace nazývá také korektivní socializací či 

penitenciární resocializací, aby se odlišila od resocializace jedinců, jejichž nedostatečná 

socializace nevyústila v páchání trestné činnosti.37 Matoušek uvádí, že resocializace se 

neobejde bez změny postojů a hodnotové orientace jedince. „Efekt resocializačních 

programů je závislý na jejich přiměřenosti a na tom, jak jsou klienty akceptovány. Jen 

výjimečně do nich klienti vstupují zcela dobrovolně. Je však podstatné, aby je program 

dokázal motivovat k akceptování změny jako přijatelné životní alternativy. Změna 

dosažená v průběhu intenzivního resocializačního programu se pravděpodobně stane 

změnou trvalou, je-li program ukončen vhodným typem následné péče.“38 

                                                           
34 Sociolog Jan Keller, PhDr. Jan Jandourek, Ph.D., Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D., Doc. Jiří 
Buriánek, a další. 
35 URBANOVÁ, M. Systémy sociální kontroly a právo.  1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, 2006, s. 49.     
36 HARTL, P. Psychologický slovník. 1. vydání. Praha: Budka, 1993, s. 194. 
37 MAŘÁDEK, V. Vězeňství. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 
2005, s. 95. 
38 MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. 2. vydání. Praha: Portál, 2003, s. 183. 
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Také se můžeme setkat s termíny reedukace či reintegrace, které mohou dále 

specifikovat spektrum resocializace.  Reedukace je podle některých autorů speciálním 

případem resocializace, při použití pedagogicko-psychologických, sociálně-

terapeutických a dalších metod k dosažení změny chování jedince.39 Reintegrací zase 

rozumíme znovu začlenění jedince do společnosti40. 

2.2.2 Prizonizace, kriminální infekce 

Pobyt odsouzených ve věznicích s sebou mimo možnost pozitivního působení 

na pachatele v rámci programů zacházení (viz podkapitola 3.4) přináší také negativní 

důsledky pro jejich svobodný život po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Trest 

odnětí svobody je vykonáván v kriminogenním umělém prostředí.  Koncentrace 

ostatních spoluvězňů představuje prvořadé nebezpečí nápravy pachatele, neboť je denně 

vystaven jejich škodlivému vlivu, zatímco pozitivní sociální vazby (rodinné, partnerské, 

pracovní, apod.) jsou umělým zásahem do života odsouzeného přinejmenším zeslabeny, 

ne-li úplně odstraněny, a jejich obnova po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je 

velmi obtížná, často nemožná.41 Pobyt odsouzených ve věznicích s sebou tak i 

přes veškerou snahu vězeňského personálu přináší negativní jevy, které brání následné 

resocializaci odsouzených. Mimo již zmíněného narušení sociálních vztahů také sociální 

stigmatizaci, prizonizaci (viz níže), pasivitu vězňů, kteří nejsou nuceni samostatně se 

rozhodovat a za svá rozhodnutí nést odpovědnost, narůstající zadluženost odsouzených 

(viz podkapitola 4.3.2) a mnoho dalších.42 Existuje několik metod, jak těmto negativním 

faktorům uvěznění čelit. Jednak v rámci penitenciárního zacházení s odsouzenými 

během jejich pobytu věznici, jednak využíváním alternativních trestů (viz podkapitola 

5.4)43. 

 

                                                           
39 KRAUS, B. Sociální aspekty výchovy. 1 vydání. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998, s. 57-58. 
40 BIEDERMANOVÁ, E., PETRAS, M. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů 
zacházení. 1. vydání. Praha: IKSP, 2011, s. 10. 
41 NOVOTNÝ, O. Kriminologie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2004, s. 142.; ŠČERBA, F. Alternativní tresty a 
opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 20-21. 
42 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. 1. vydání. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 114-115.; KALVODOVÁ, V. Zákon č. 169/1999 Sb., 
o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 5-6. 
43 ŠČERBA, F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vydání. Praha: Leges, 2014, s. 20-
22. 
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Prizonizace je fenomén, který vzniká v důsledku izolace kriminálně se 

chovajících jedinců od zbytku společnosti. Tento pojem označuje proces intelektuální, 

psychologické a hodnotové přeměny svobodného člověka ve vězně. Odsouzený je 

postupně vtahován do prostředí, kde tráví svůj volný čas a kde o tom, co je správné, 

rozhoduje společenství odsouzených. Pozitivem tohoto procesu je pomoc v překonání 

stresu z uvěznění. Zároveň však dochází k zvnitřnění hodnot, zvyků a celkové kultury 

vězení, což je následně překážkou pozitivní resocializace a snižuje efektivitu 

výchovných programů.44  

„Chceme naučit odsouzeného žít normálním životem, ale musíme mu podmínky 

normálního života vzít.“45 Umělý zásah do života odsouzeného v podobě 

nepodmíněného trestu odnětí svobody často vede k přetrhání nejen společensky 

škodlivých svazků, ale i sociálně užitečných, narušuje pozitivní citové vztahy, čímž 

utváří překážky následné resocializaci odsouzeného. Vězeň je konfrontován se ztrátou 

svobody, postavení, nezávislosti, dochází k vzájemné demoralizaci vězňů a narůstání 

komplexu méněcennosti. Důsledkem každodenní rutiny konkrétního vězení dochází 

ke konformismu odsouzeného, který se přizpůsobuje pravidlům vyžadovaným 

personálem věznice, plní úkoly, uložené povinnosti, navenek prezentují vyžadované 

formy chování motivováni snahou vyhnout se kázeňským postihům, ale vnitřně 

zůstávají nedotřeni, což také snižuje efektivitu programů zacházení.46 

Mezník uvádí, že pro odsouzeného je jednodušší se přizpůsobit jednoduchým 

pravidlům vězeňské subkultury, než se přizpůsobovat stále se měnící realitě společnosti 

mimo vězení. Dochází k potlačení vlastní individuality odsouzených, kteří následně 

ztrácejí pocit odpovědnosti za vlastní rozhodování a jednání. 47  

 

 

                                                           
44 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 54-57. 
45 NOVOTNÝ, O. O trestu a vězeňství: Studie o funkcích trestu v soudobé naší společnosti. Praha: 
Academia, 1969. s. 142. 
46 Tamtéž, s. 141-142.; HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká 
škola evropských a regionálních studií, 2005, s. 65.; MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. 
Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 54-55. 
47 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 54-57. 
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Ve věznicích existuje nebezpečí kriminální infekce, kdy jsou vězení vnímána 

jako školy zločinu. Některé penologické výzkumy i praktické zkušenosti kriminalistů 

potvrzují premisu, že ve výkonu trestu odnětí svobody vězni zvyšují svoji zločineckou 

kvalifikaci, navazují nové vztahy, vyměňují si zkušenosti z trestné činnosti a podobně. 

Což je logické, neboť ve vězení je značná koncentrace narušených individuí. 48 Tento 

problém by mohl být redukován omezením kontaktů mezi vězni. Jedná se o moderní 

trend vězeňství v současné době aplikovaný v Holandsku, Švýcarsku či jinde. Vězni 

jsou ponecháni na celách v noci samostatně, přes den v závislosti na chování 

konkrétního vězně mohou trávit čas mimo celu, zejména v rámci volnočasových 

aktivit.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 54-57. 
49 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 9. 
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2.3 Světové a evropské trendy ve vězeňství 

Podle článku 10 Ústavy je Česká republika vázána vyhlášenými mezinárodními 

smlouvami, k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament. Proto je nutno v rámci výkonu 

trestu respektovat mimo vnitrostátních předpisů (viz podkapitola 3.1) řadu 

mezinárodních smluv, jakou jsou např. Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod, Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání nebo Mezinárodní pakt o občanských a politických právech. 

Pokud hovoříme o dokumentech upravujících téma omezení osobní svobody 

ve vězení na mezinárodní úrovni, je nutno zmínit tzv. soft law dokumenty 

mezinárodních organizací mající povahu doporučení. Rozvoj právního myšlení vedl 

k potřebě výměny poznatků a zkušeností soudců a vězeňských pracovníků 

s uplatňováním penitenciárních systémů50. Již na konci devatenáctého století se 

v evropských městech konaly mezinárodní penologické konference, jež vyústily 

ve vypracování pravidel regulujících vězeňskou praxi51. Mezi hlavní úmluvy, kterými se 

v současnosti řídí většina vyspělých států, patří Standardní minimální pravidla OSN 

pro zacházení s odsouzenými (dále jen „Standardní minimální pravidla“) a Evropská 

vězeňská pravidla52. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. 1. vydání. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 47.  
51 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 17. 
52 MOTEJL, O. Vězeňství. 1. vydání. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010, s. 19-20. 
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2.3.1 Standardní minimální pravidla OSN  

Standardní minimální pravidla byla přijata a doporučena ke schválení Hospodářské a 

sociální radě v rámci prvního kongresu OSN v Ženevě v roce 1955 o prevenci, 

zločinnosti a zacházení s pachateli. Ta je v roce 1957 přijala. Jedná se o nejvýznamnější 

mezinárodní dokument v oblasti vězeňství, který od té doby sehrál významnou roli při 

humanizaci penitenciárních systémů v různých zemích53. Byl vydán „formou 

doporučení všem členským státům OSN, aby jej respektovaly a zvedly do svých 

právních úprav.“54 

Tato pravidla jsou všeobecnými pokyny, které vzhledem k rozmanitosti 

sociálních, ekonomických či právních podmínek, každá země naplňuje jinak, 

individuálně. Jejich cílem je stanovit minimální standardy v oblasti zacházení s vězni a 

spravování vězeňských zařízení. Přispívají k ujednocení základního standardu věznic.55 

První část Standardních minimálních pravidel popisuje základní principy 

registrace, diferenciace vězňů, ubytování, osobní hygieny, ošacení, stravování, 

sportovních aktivit, zdravotních služeb, kázně a kázeňských trestů, atd. Druhou část 

tvoří pravidla týkající se zvláštních kategorií vězňů – např. vězni odsouzeni pro delikty 

z civilního práva, duševně nemocní a duševně abnormální vězni, atd.56 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 VOŇKOVÁ, Jiřina a Jana CHALUPOVÁ. Sociální práce s pachateli. 1. vyd. Praha: Leges, 1992. 
Leges Crimen, Sv. 2, s. 9. 
54VACEK, E. Evropa směřuje k právní stabilitě. Úvodní zamyšlení a fakta o tradici mezinárodního úsilí, 
které vedlo ke vzniku vězeňských pravidel. Evropská vězeňská pravidla, 1996. [cit. 18. 03. 2016]. 
Dostupné z: 
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:j69OGrTN684J:odsouzeni.estranky.cz/file/255/
evropska_vezenska_pravidla.doc+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz>.  
55 Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni a příslušná doporučení. 
56 Tamtéž. 
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2.3.2 Evropská vězeňská pravidla 

Evropská vězeňská pravidla jsou revidovanou evropskou verzí Standardních 

minimálních pravidel. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších doporučení Výboru 

ministrů Rady Evropy v oblasti výkonu trestu odnětí svobody – Doporučení Rec (87) 3. 

V rámci těchto pravidel je stanoven požadavek jejich pravidelné aktualizace57.  

Jedním z jejich hlavních cílů, vytyčených v preambuli, je „stanovit rozsah 

minimálních zásad pro všechny oblasti vězeňské správy, které jsou nutné 

pro zabezpečení lidsky důstojných podmínek vězení a pro pozitivní zacházení 

v moderních a progresivních vězeňských systémech.“58 Je nutné zdůraznit, že úkolem 

těchto pravidel není představovat vzorový systém, jedná se pouze o doporučení státním 

vězeňským systémům. „Pravidla mají sloužit jako návod, povzbuzení a směrnice těm, 

kteří jsou činní ve všech úrovních vězeňské správy.“59 Řada evropských vězeňských 

služeb již tato pravidla překonala a fungují na podstatně vyšší úrovni. 

Evropská vězeňská pravidla obsahují více než stovku konkrétních pravidel 

rozdělených do několika částí. První z nich vymezuje základní principy jejich aplikace, 

včetně rozsahu a působnosti. Druhá část se zabývá výkonem trestu a jeho podmínkami. 

Obsahuje soubor pravidel vztahujících se ke správě vězeňských ústavů, klasifikaci 

vězňů, ubytování, osobní hygieně, vězeňskému režimu, práci, vzdělávání, atd. 

Předmětem třetí části je zdraví, jsou zde navrženy doporučené podmínky pro výkon 

zdravotní péče a nároky na personál. Na udržení pořádku a bezpečnosti ve věznicích je 

zaměřena čtvrtá část Evropských vězeňských pravidel. Pátá část je věnována personálu 

a jeho kvalitě. Šestá část popisuje provádění nezávislých kontrol a státních inspekcí. 

Postavení neodsouzených vězňů upravuje sedmá část. Osmá část se zabývá cíly režimů 

pro odsouzené vězně a devátá část obsahuje poučku o pravidelné aktualizaci pravidel.60 

 

 

 

                                                           
57

 K jejich poslední revizi došlo v roce 2006. 
58 Evropská vězeňská pravidla. 
59 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. 1. vydání. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 54. 
60 Evropská vězeňská pravidla.  
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2.4 Rozvoj českého vězeňství 

V České republice došlo po pádu totalitního režimu k demokratickým proměnám 

společnosti, které mimo jiné zasáhly i vězeňství. Proces transformace českého vězeňství 

v souladu s mezinárodními konvencemi bývá označován jako humanizace. Standardní 

minimální pravidla a později také Evropská vězeňská pravidla se stala trvalou součástí 

demokratizačního a humanizačního procesu v českém vězeňství.61 

Po roce 1989 byly prováděny kontroly skutečného stavu vězeňství Pracovními 

komisemi České národní rady a Ministerstva spravedlnosti. Jako hlavní nedostatky byly 

mimo jiné identifikovány silně represivní prvky trestní politiky, nadměrné užívání trestu 

odnětí svobody, nedostatečné vybavení pro volnočasové aktivity nebo nedostatečně 

kvalifikovaný personál. Tyto poznatky se staly základem a výchozím bodem formování 

rozvoje vězeňství v České republice.62 Přesto se jedná o problémy, které sužují české 

vězeňství do současnosti (viz kapitola 5.). 

Transformace penitenciárního systému byla založena na čtyřech základních 

pilířích – depolitizace a humanizace českého vězeňství, decentralizace jeho řízení a 

demilitarizace. Teoretickým základem se stala Koncepce českého vězeňství přijatá 

v roce 1991, která se opírala o důkladnou analýzu tehdejšího stavu.63 Tato koncepce 

pokrývala plány rozvoje českého vězeňství do roku 2015. V lednu 2016 byla vládou 

schválena nová Koncepce vězeňství do roku 2025, jejímž hlavním cílem je snižování 

kriminální činnosti a recidivy, tedy intenzivní úsilí o nápravu pachatele trestného činu a 

jeho následnou reintegraci do společnosti, zdůrazňována je role postpenitenciární 

péče.64 

 

 

 

 

                                                           
61 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 36-37. 
62 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. 1. vydání. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 62-69. 
63 Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015.  
64

 Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2025. 
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2.5 Shrnutí 

Závěrem teoretické části bych ráda provedla shrnutí základních poznatků osvětlujících 

následující kapitoly. Účel trestu se v rámci historického vývoje měnil a v současné době 

je jedním z jeho hlavních cílů mimo jiné také výchova pachatele k řádnému životu na 

svobodě a jeho úspěšná resocializace. Resocializací (v mnoha případech častěji prvotní 

socializací) se rozumí proces výchovného působení na odsouzeného, který je 

ve věznicích prováděn v rámci tzv. programů zacházení (viz podkapitola 3.4). Bohužel, 

nepodmíněný výkon trestu odnětí svobody s sebou nepřináší pouze možnost pozitivně 

působit na pachatele kriminální činnosti, ale také negativní důsledky pobytu ve vězení, 

kterými jsou zpřetrhání pozitivních sociálních vazeb, stigmatizace pachatele, 

prizonizace či kriminální infekce. Tyto negativní vězeňské vlivy jsou pak jedním 

z faktorů bránících úspěšné reintegraci propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody do 

svobodného života. 

V České republice došlo po pádu totalitního režimu k humanizaci vězeňství, 

aplikaci Standardních minimálních pravidel a Evropských vězeňských pravidel jako 

základních principů pro vězeňskou správu, kde je jedním z hlavních principů umožnit 

vězňům opětovné začlenění do společnosti.  

V návaznosti na výše uvedené v následujících kapitolách vymezím penitenciární 

a postpenitenciární péči v České republice, důsledky pobytu odsouzených ve vězeňském 

zařízení, možnosti a překážky jejich resocializace.  
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3. Penitenciární zacházení 

3.1 Právní úprava a účel výkonu trestu odnětí svobody 

Vnitrostátní právní úprava výkonu trestu odnětí svobody a základní principy zacházení 

s vězněnými osobami je obsažena především v rámci těchto právních předpisů: LZPS, 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 

zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, vyhláška č. 345/1999 Sb., 

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, nařízení č. 365/1999 Sb., 

o odměňování odsouzených zařazených do zaměstnání, vyhláška č. 10/2000 Sb., 

o srážkách z odměny odsouzených. 

Významným podpůrným pramenem jsou Evropská vězeňská pravidla, která 

stanoví minimální základní standardy výkonu trestu odnětí svobody, jichž by měly 

všechny členské státy Rady Evropy dosáhnout. V rámci základních principů těchto 

pravidel je kladen důraz na spolupráci s externími sociálními službami a zapojení 

občanských sdružení do vězeňského života. Život ve vězení by se měl co nejvíce 

přibližovat pozitivním aspektům života na svobodě a připravit odsouzené na reintegraci 

do svobodné společnosti.65 

Účelem výkonu trestu odnětí svobody je účel trestu obecně 

(viz podkapitola 2.1.2), tedy především ochrana společnosti před trestnými činy a jejich 

pachateli66. Přínos trestu odnětí svobody je však nutno spatřovat i v oblasti preventivní a 

výchovného působení na odsouzené. § 1 odst. 2 ZVTOS vymezuje účel výkonu trestu 

jako působení na odsouzené s cílem snižování nebezpečí recidivy kriminálního chování 

a výchovu odsouzených k vedení soběstačného života v souladu se zákonem po 

propuštění. Snahu napravit nedostatečnou internalizaci společenských hodnot, 

označujeme jako tzv. korektivní socializaci či penitenciární resocializaci 

(viz podkapitola 2.2.1). „Trest odnětí svobody by tedy měl být prostředkem ke změně 

postojů odsouzeného ke kriminálnímu způsobu života a zároveň prostředkem k přípravě 

odsouzeného na život ve společnosti, včetně zachování reálného kontaktu s vnější 
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 Evropská vězeňská pravidla, pravidlo č. 5, č. 6. 
66

 KALVODOVÁ, V. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 2. 



26 

 

společností a získání takových dovedností, schopností a zázemí, které jsou pro život 

bez kriminálních aktivit potřebné.“67  

Výkon trestu musí být plánován individuálně s důrazem na vytváření podmínek 

pro následnou resocializaci pachatele. Lze dovodit, že resocializační účel trestu odnětí 

svobody je třeba naplňovat především prostřednictvím individualizovaných programů 

zacházení ve smyslu § 40 odst. 2 a § 41 ZVTOS (viz podkapitola 3.4), konkrétně 

udržováním sociálních vazeb s rodinnou a blízkým okolím, aktivním naplněním 

volného času vězněného (prací, vzděláváním, volnočasovými aktivitami, atd.) a 

zajištěním důstojného výkonu trestu odnětí svobody. Dalšími prostředky k dosažení 

účelu výkonu trestu odnětí svobody jsou odměny (blíže viz § 45 ZVTOS) a kázeňské 

tresty (viz § 46 a následující ZVTOS). V neposlední řadě k nim lze zařadit také systém 

práv (§ 15 a následující ZVTOS) a povinností (§ 28 a následující ZVTOS), k jejichž 

plnění jsou odsouzení vedeni.68 Na naplňování čelu trestu se mohou podílet i další 

orgány i instituce ve smyslu § 43 ZVTOS. 

Prioritní zásadou je, že trest odnětí svobody je trestem sám o sobě a podmínky 

jeho výkonu by neměly prohlubovat utrpení. „Aby uložený trest naplnil svůj účel, měl 

by být zákonný, přiměřený, individualizovaný a humánní, postihující především 

pachatele trestného činu s minimálním negativním vlivem na jeho sociální okolí, 

zejména rodinné zázemí.“69 

 „Pro dosažení cílů výkonu trestu by měly být k dispozici mravní, duchovní a 

jiné prostředky pro nápravu vězňů a takové výchovné programy, postupy, které 

povedou k jejich resocializaci.“70 Trest je podle § 2 ZVTOS vykonáván jen takovým 

způsobem, který respektuje důstojnost jeho osobnosti a omezuje škodlivé účinky 

zbavení svobody, dále pokud to doba výkonu trestu umožní, je nutné podporovat 

dovednosti, které odsouzeným pomohou k jejich návratu do společnosti a po propuštění 

jim umožní vést soběstačný život v souladu se zákonem. 

                                                           
67MATULOVÁ, K., VALEŠ, F. Právní rámec výchovného a reintegrativního účelu trestu. In: Mezi 
vězením a komunitou: sborník příspěvků k problematice sociální reintegrace vězněných osob. 1. Praha: 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2008, s. 35. 
68

 KALVODOVÁ, V. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 2. 
69 KRATOCHVÍL, V. Kurs trestního práva: trestní právo hmotné: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2009, 
s. 473. 
70 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 27. 
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V rámci resocializačních snah při výkonu trestu odnětí svobody se ve své práci 

zaměřím především na programy zacházení, které jsou jedním z hlavních nástrojů 

dosažení výchovného působení na odsouzené a jejich následné reintegrace do svobodné 

společnosti.  

3.2 Vnější a vnitřní diferenciace 

Pro naplnění účelu trestu odnětí svobody dochází k odlišnému zacházení s odlišnými 

skupinami odsouzených osob. Základní dělení je stanoveno typem věznice (tzv. vnější 

diferenciace). Následné dělení spočívá v systému tzv. prostupných skupin vnitřní 

diferenciace. Vnitřní a vnější diferenciace tvoří ucelenou soustavu, v jejímž rámci je 

uvězněným osobám umožněn za určitých podmínek přesun. Účelem je pozitivní i 

negativní motivace odsouzených. 

Nepodmíněný výkon trestu odnětí svobody je vykonáván diferencovaně 

v jednom ze čtyř typů věznic – věznice s dohledem, věznice s dozorem, věznice 

s ostrahou a věznice se zvýšenou ostrahou71. Odsouzení jsou zařazeni do určitého typu 

věznice podle kritérií uvedených v § 56 odst. 2 TZ, na základě soudního rozhodnutí. 

Hovoříme o tzv. vnější diferenciaci, která se opírá o trestně právní kvalifikaci 

spáchaného trestného činu.72 Hlavní funkcí je ochrana odsouzených před vzájemnými 

škodlivými vlivy a vytváření vhodných podmínek pro účinné zacházení s vězni73. 

V kompetenci Vězeňské služby ČR je na základě odborné diagnózy zařazovat 

odsouzené do tří tzv. prostupných skupin vnitřní diferenciace (dále jen „PSVD“). 

Jednotlivé skupiny se liší režimem výkonu trestu. Podstata tohoto rozřazování spočívá 

v motivaci odsouzených, neboť pro každou z PSVD jsou stanovena rozdílná práva a 

povinnosti vězňů. Penologické poznatky potvrzují, že vnitřní diferenciace vytváří 

vhodné podmínky pro dosažení integrativní funkce trestu odnětí svobody.74 

                                                           
71 Faktické rozdíly v uvedeném členění se projevují zejména v možnosti připravovat si vlastní stravu § 16 
odst. 1. ŘVTOS, nosit vlastní oděv a obuv § 18 odst. 3 ŘVTOS, volnosti pohybu ve věznici i mimo ni § 
45 odst. 1 ŘVTOS či zajištění vnitřní bezpečnosti § 51 - § 54 ŘVTOS. 
72 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. 1. vydání. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 95. 
73 NOVOTNÝ, O. O trestu a vězeňství: Studie o funkcích trestu v soudobé naší společnosti. Praha: 
Academia, 1969. s. 147. 
74 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. 1. vydání. Plzeň: 
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 95-96. 
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Podle § 39 odst. 5 ŘVTOS „Volba a způsob naplňování cíle programu zacházení 

je vedle chování, jednání, postojů ke spáchanému trestnému činu a výkonu trestu jednou 

z rozhodujících skutečností při zařazování odsouzeného do některé ze zpravidla tří 

prostupných skupin vnitřní diferenciace.“ V následujících odstavcích § 39 ŘVTOS 

zjistíme, že v I. PSVD jsou zařazeni odsouzení, kteří aktivně plní program zacházení a 

své další povinnosti, naopak do III. PSVD se zařazují odsouzení, kteří program 

zacházení neplní či odmítají a neplní své povinnosti. Odsouzený je zpravidla po nástupu 

do výkonu trestu odnětí svobody zařazen do II. PSVD. Na základě změn v jeho přístupu 

je umožněn přestup v rámci těchto skupin75. 

3.3 Přijímací a nástupní oddělení 

Na základě písemného nařízení výkonu trestu vyhotoveného soudem je odsouzený přijat 

do výkonu trestu76. Nově přijatý odsouzený je po nástupu do výkonu trestu ubytován 

v tzv. přijímacím oddělení věznice a jeho pobyt zde zpravidla nepřevyšuje jeden týden. 

Odsouzený se podrobí preventivní vstupní lékařské prohlídce, po jejímž uzavření 

následuje hlášení Generálnímu ředitelství Vězeňské služby, které na základě těchto 

informací rozhoduje o umístění odsouzeného do konkrétní věznice. Řídí se při tom 

především druhem programů zacházení s odsouzenými realizovaných v jednotlivých 

věznicích nebo vytížeností konkrétních věznic. 77 Pokud možno přihlíží také k tomu, 

aby odsouzený vykonával trest odnětí svobody co nejblíže místu pobytu blízkých osob, 

v souladu s pravidlem č. 17.1 Evropských vězeňských pravidel. 

Problémem při zařazení odsouzeného do konkrétní věznice je především jejich 

přeplněnost (viz podkapitola 5.2) a nerovnoměrné rozmístění na území České republiky. 

V důsledku čehož může být vězeň ve výkonu trestu i několik stovek kilometrů od své 

rodiny, což má za následek narušení sociálních vazeb, které jsou důležité pro následnou 

resocializaci pachatele. Právě kontakty s rodinou jsou často předmětem extramurálních 

programů (viz podkapitola 3.4.3). 
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 MOTEJL, O. Vězeňství. 1. vydání. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010, s. 16. 
76

 § 6 odst. 1 ZVTOS.; Evropská vězeňská pravidla, pravidlo č. 17.1. 
77

 § 6 - § 7 ŘVTOS. 
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Po přijetí do příslušné věznice jsou nově přijatí odsouzení ubytováni odděleně 

od ostatních, a to v nástupním oddělení věznice. Délka pobytu na tomto oddělení se 

určuje individuálně, zpravidla však nepřekročí dva týdny. Během této doby zpracují 

odborní zaměstnanci komplexní zprávu o odsouzeném. Odborní zaměstnanci věznice 

s odsouzeným projednají obsah programu zacházení, jež mu byl určen a určí 

vychovatele, kterému bude svěřen do péče.78 Jednomu vychovateli je svěřeno do péče 

nejvýše 20 odsouzených79. 

Dále se odsouzený v nástupním oddělení věznice seznamuje s obsahem zákona, 

ŘVTOS, vnitřního řádu věznice a s vězeňským prostředím vůbec80. Tato fáze má za 

úkol zajistit pozitivní působení na nového vězně, poskytnout mu dostatek času na 

aklimatizaci a zmírnit stres z uvěznění81. 

3.4 Programy zacházení 

Programy zacházení představují stěžejní nástroj pozitivního působení na odsouzeného82. 

Tyto programy rámcově upravuje § 41 ZVTOS a hlava čtvrtá ŘVTOS. Důležitost 

programů zacházení je deklarována v zákoně č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a 

justiční stráži České republiky, kde § 2 odst. 1 písm. d) stanoví, že Vězeňská služba ČR 

„prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu trestu 

odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu vazby s cílem vytvořit 

předpoklady pro jejich řádný způsob života po propuštění.“ 

Hála definuje zacházení jako „soubor aktivit vězeňských pracovníků aplikovaný 

s cílem motivovat vězně (poskytovat mu společensky hodnotné a osobně přitažlivé 

výzvy) k práci na sobě samém a tím pomáhat zvyšovat jeho šance na život v zákonnosti 

po propuštění z vězení a na reintegraci do demokratické společnosti.“83 Od počátku je 
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 § 8 ŘVTOS. 
79

 § 2 ŘVTOS. 
80 § 8 ŘVTOS. 
81 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 54-57. 
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 KALVODOVÁ, V. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 132. 
83

 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 44-45. 
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nutné mít na paměti, že cílem programů zacházení není jen bezproblémový výkon trestu 

odnětí svobody, ale také život vězně po propuštění na svobodu v souladu se zákonem.84  

Každému odsouzenému (vyjma odsouzených s trestem ve výměře nepřesahující 

3 měsíce) je stanoven program zacházení jako základní forma cílevědomého a 

komplexního působení, jehož cílem je připravit odsouzené na soběstačný život. Program 

je individualizován na základě komplexní zprávy zpracované při nástupu do výkonu 

trestu v nástupním oddělení (viz podkapitola 3.3).85  

Pro stanovení vhodné programu zacházení je žádoucí kvalitní příprava v podobě 

zmapování stavu, v němž se odsouzený při nástupu výkonu trestu odnětí svobody 

nachází. Na tvorbě zprávy spolupracuje lékař, psycholog, sociální pracovníci, popřípadě 

duchovní ve snaze stanovit důkladnou anamnézu odsouzeného a identifikovat rizika a 

problémy, jejichž odstranění nebo alespoň zmírnění bude cílem zacházení 

s odsouzeným po dobu trvání jeho uvěznění86. Dosah kvalitní přípravy můžeme 

spatřovat v tom, že dospělého odsouzeného nelze „převychovat“ či ho „vyléčit“. 

Cílenými postupy pouze může dojít ke zmírnění některých rizik, kterých je odsouzený 

nositelem, a které by pravděpodobně vedly k opětovnému páchání trestného činu a byly 

by překážkou reintegrace odsouzeného87. 

Podle § 41 odst. 3 zákona č. 169/1999 Sb. „program zacházení obsahuje 

konkrétně formulovaný cíl působení na odsouzeného, metody zacházení s odsouzeným 

směřující k dosažení cíle a způsob a četnost hodnocení.“ Programy zacházení obsahují 

pět základních kategorií aktivit, kterými jsou: pracovní aktivity, vzdělávací aktivity, 

speciální výchovné aktivity, zájmové aktivity a oblast utváření vnější vztahů 

(viz následující kapitoly)88. 
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 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 132-134. 
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 § 40 - § 41 ZVTOS. 
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 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 122. 
87 BIEDERMANOVÁ, E., PETRAS, M. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů 
zacházení. 1. vydání. Praha: IKSP, 2011, s. 11. 
88 § 36, odst. 2 ŘVTOS. 
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Po novele ŘVTOS, provedené vyhláškou č. 19/2015 Sb., již není volba 

konkrétního programu zacházení věcí volby odsouzeného89. Na základě komplexní 

zprávy o odsouzeném zvolí věznice konkrétní individualizovaný program, který 

považuje pro odsouzeného za nejvhodnější90. § 36a vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se 

vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, provádí diferenciaci odsouzených 

podle jejich rizikovosti. Pro odsouzené s nízkými riziky je stanoven program 

minimálního zacházení, v němž je kladen důraz na aktivity pracovní a zájmové, 

odsouzení se středními až vysokými riziky, jsou zařazeni do programů standardního 

zacházení zaměřených na pracovní a vzdělávací aktivity, a pro odsouzené s vysokými 

až velmi vysokými riziky je vytvořen program speciálního zacházení zdůrazňující 

aktivity speciálně výchovné a vzdělávací. Mimo těchto aktivit jsou součástí programů 

zacházení také zájmové a volnočasové aktivity podle možností konkrétních věznic. 

Pokud odsouzený odmítá přijetí konkrétního programu zacházení stvrdit svým 

podpisem, je zařazen do programu základního motivačního zacházení, jehož cílem je 

motivovat odsouzené ke změně postojů a chování91.  

3.4.1 Pracovní aktivity 

ZVTOS v souladu s Evropskými vězeňskými pravidly ukládá odsouzenému povinnost 

pracovat. Tato povinnost je podmíněna dvěma skutečnostmi – první z nich je přidělení 

práce a druhou podmínkou je zdravotní způsobilost k výkonu práce92. Okruh osob, 

pro které povinnost pracovat neplatí, je konkretizován v § 41 odst. 2 řádu výkonu trestu 

odnětí svobody93. Podle Evropských vězeňských pravidel nesmí být práce užívána jako 

trest, má být pozitivním prvkem vězeňského režimu94. 
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 výjimku uvádí § 36a odst. 6 ŘVTOS.: „ (…)Pokud existuje více variant programu zacházení, které jsou 
ve svém důsledku rovnocenné, umožní se odsouzenému výběr konkrétní varianty.“ 
90 § 36, odst. 1 ŘVTOS. 
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 § 37 ŘVTOS. 
92 KALVODOVÁ, V. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 96. 
93 § 41 odst. 2 ŘVTOS: „Povinnost pracovat se nevztahuje na odsouzeného 
a) staršího 65 let, 
b) plně invalidního, 
c) jehož zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení, 
d) dočasně práce neschopného, 
e) pokud z povahy překážky vyplývá, že je jeho pracovní povinnost vyloučena.“ 
94 Evropská vězeňská pravidla, pravidlo č. 26.1. 
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Podle dostupných údajů ve Statistické ročence Vězeňské služby 

785 osob ve výkonu trestu odnětí svobody z celkového po

ůsobilých k výkonu práce. Reálná zaměstnanost odsouzených se v
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Pokud ale hovoříme o zaměstnanosti jako činnosti vykonávané za odměnu, faktická 

míra zaměstnanosti se dostane na necelých 40 %.98 

V podmínkách výkonu trestu odnětí svobody existuje několik akceptovaných 

forem zaměstnávání. Práce v rámci vlastního provozu věznice (např. údržbářské či 

úklidové práce), vlastní výroby nebo podnikatelské činnosti (např. kovovýroba), vězně 

rovněž zaměstnávají jiné podnikatelské subjekty99. Podle vykonané práce náleží 

odsouzenému odměna, jejíž výši a podmínky udělení stanovuje nařízení Vlády ČR 

č. 365/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR. 

Jsou rozlišovány tři skupiny odměňování odsouzených podle vzdělání či požadované 

kvalifikace k práci100.  

V důsledku pasivního trávení volného času, se řada odsouzených setkává 

s pracovním režimem až ve vězení. Zaměstnávání je základní aktivitou vězněných osob, 

která má mít pozitivní vliv a být hlavním nástrojem působení na odsouzené v rámci 

programu zacházení. Pozitivní dopad na odsouzené má zejména budování či 

upevňování pracovních návyků, dochází ke snižování agresivity, posílení sebedůvěry, 

celkovému vyzrání osobnosti odsouzeného. Práce eliminuje negativní dopad uvěznění 

na psychiku odsouzených.101  

Mimo to má práce odsouzených i význam ekonomický. Nejen snižuje výdaje 

státního rozpočtu, ale pracující odsouzený je plátcem sociálního a zdravotního pojištění, 

daně z příjmu, zajišťuje vyživovací povinnosti vůči rodině a v neposlední řadě zlepšuje 

vlastní ekonomickou situaci. Práce umožňuje splácet finanční závazky odsouzeného 

(např. náklady trestního řízení, osobní dluhy, atd.), jejichž přetrvání po propuštění 

zpravidla představuje jeden z omezujících faktorů následné reintegrace do společnosti. 
102 
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 Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2025, s. 10. 
99 § 30 odst. 1. ZVTOS; KALVODOVÁ, V. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: 
komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 99-100. 
100 Základní složka odměny v I. skupině činí 4 500 Kč, ve II. skupině je to 6 750 Kč, ve III. skupině 9 000 
Kč. Předpis č. 365/1999 Sb., nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob 
zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, § 2 odst. 2. 
101 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 124-126.; MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy 
penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 53-54. 
102 SUCHÁ, J., VALEŠ F. Programy zacházení - výchovná a reintegrativní práce s odsouzenými. In: Mezi 
vězením a komunitou: sborník příspěvků k problematice sociální reintegrace vězněných osob. Praha: 
Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2008, s. 48. 
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3.4.1.1 Nedostatky pracovních aktivit a jejich řešení 

Jednou ze základních povinností odsouzeného je povinnost pracovat a zaměstnávání 

těchto osob je jednou z hlavních činností v rámci programů zacházení. Zároveň však 

představuje jednu z nejproblémovějších oblastí současného vězeňství, která se potýká 

především s nedostatkem pracovních příležitostí pro odsouzené a mzdami vězňů 

pod úrovní minimální mzdy.  

Jak je patrné z dat uvedených výše, praktické naplňování pracovní povinnosti 

odsouzených je poměrně složité. Nedostatek pracovních příležitostí pro uvězněné osoby 

je jedním z hlavních problémů programů zacházení. Má to hned několik důvodů. 

Nedostatek prostor vhodných pro zaměstnávání vězňů a státní rozpočet v současné době 

neumožňuje vězeňské službě větší investice do rekonstrukce stávajících či výstavby 

nových objektů. Dále s tím související nižší počet vězňů s možností volného pohybu, 

celkové zhoršování kvality vězeňské populace, která nemá potřebnou kvalifikaci 

pro zaměstnávání mimo vězeňské areály, tím dochází k omezení pracovních příležitostí 

odpovídajících možnostem vězněných osob. Podnikatelské subjekty nemají zájem 

o pracovní sílu odsouzených, ať už z důvodu nedůvěry dosahované kvality finální 

produkce nebo proto, že nejsou nijak zvýhodněny za poskytování pracovních míst 

odsouzeným, např. formou daňových úlev nebo dotací na nově vytvořená pracovní 

místa. Nerovnoměrné rozmístění věznic, míra nezaměstnanosti v České republice a 

v konkrétním regionu a v neposlední řadě mnohdy i nedostatečný skutečný zájem 

odsouzených pracovat.103  

Důsledkem nedostatku pracovních příležitostí je pasivní trávení volného času 

odsouzených. Ti sice mají možnost účastnit se vzdělávacích programů (viz podkapitola 

3.4.2), které jsou staveny na roveň pracovním aktivitám, svou povahou však nemohou 

nahradit smysluplnou pracovní činnost. Odsouzení, kteří před nástupem výkonu trestu 

odnětí svobody pracovali, své pracovní návyky ztrácí a ti, kteří nepracovali, je nemohou 

                                                           
103 JEŘÁBEK, Milan. Formy zaměstnávání vězněných osob. In: Vropské vězeňské systémy: European 
prison systems : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 21.-25.6.2004 v Kroměříži pod 
záštitou pana Waltera Schwimmera, generálního tajemníka Rady Evropy, a Výboru pro obranu a 
bezpečnost Polanecké sněmovny Parlamentu ČR. Praha: Generální ředitelství Vězeňské služby České 
republiky, 2004, s. 314-319.; Obecná informace o zaměstnávání vězňů. Praha: Vězeňská služba ČR, 
2009. [cit. 18. 03. 2016]. Dostupné z: <http://www.vscr.cz/veznice-ostrov-nad-ohri-88/informacni-servis-
1610/vzdelavani-a-zamestnanost-veznu-896/obecna-informace-o-zamestnavani-veznu-2796>. 
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získat. Dochází tak k degradaci osobnosti a vytváření překážky reintegrace 

odsouzeného.104 

Problematickou oblast zaměstnávání v rámci výkonu trestu odnětí svobody 

představuje také odměňování vězňů. Český helsinský výbor zdůrazňuje, že odměna 

za práci odsouzených výrazně neodpovídá zásadě spravedlivé mzdy. Od 1. ledna 2016 

je minimální mzda pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin 9 900 Kč. Základní 

výše odměny odsouzených činí 4.500 Kč a po provedení srážek105 zbývá odsouzeným 

průměrně 100-300 Kč měsíčně. Pracující odsouzení tak nemají žádnou majetkovou 

výhodu proti nepracujícím, což může být demotivujícím faktorem.106 Nová Koncepce 

rozvoje českého vězeňství do roku 2025 však počítá s navýšením finanční odměny 

za práci odsouzených, která zůstávala nezměněna už patnáct let107. 

Neexistuje krátkodobé či jednoduché řešení tohoto problému. Je nutné vytvořit 

komplexní řešení, založené na dostatku finančních prostředků, modernizaci a zvyšování 

kvalifikace.  Možností řešení nedostatku pracovních míst pro odsouzené je hned 

několik. Jako například zadávání státních zakázek, což není v Evropě nic neobvyklého, 

nebo rozvoj vlastní podnikatelské činnosti věznic108.  Klíčovým faktorem je ale 

spolupráce se soukromými firmami, rozvoj zaměstnání u podnikatelských subjektů, 

pro které by mělo být zaměstnávání odsouzených daňově zvýhodněno. Problémem zde 

však zůstává, jak jsem uvedla výše, omezený počet odsouzených, kterým je udělen 

volný pohyb, a mohou pracovat mimo areály věznic.109 

                                                           
104 MEZNÍK, Jiří. Práce jako resocializační faktor u odsouzených mladých dospělých mužů. In: Evropské 
vězeňské systémy: European prison systems : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 21.-
25.6.2004 v Kroměříži pod záštitou pana Waltera Schwimmera, generálního tajemníka Rady Evropy, a 
Výboru pro obranu a bezpečnost Polanecké sněmovny Parlamentu ČR. Praha: Generální ředitelství 
Vězeňské služby České republiky, 2004, s. 333-335. 
105 Podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., NGR č. 15/2001, zákona č. 586/1992 Sb., 
zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. 
106 Výroční zpráva Českého helsinského výboru, 2010 s. 21-22.  
107 Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2025.  
108 VRBA, Bohdan. Výkon trestu odnětí svobody u nezaměstnaných vězněných osob a jeho rizika. 
In:Evropské vězeňské systémy: European prison systems : sborník z mezinárodní konference konané ve 
dnech 21.-25.6.2004 v Kroměříži pod záštitou pana Waltera Schwimmera, generálního tajemníka Rady 
Evropy, a Výboru pro obranu a bezpečnost Polanecké sněmovny Parlamentu ČR. Praha: Generální 
ředitelství Vězeňské služby České republiky, 2004, s. 360-362. 
109 HÜTTNEROVÁ, Radoslava. Ekonomické aspekty zaměstnávání vězněných osob. In: Evropské 
vězeňské systémy: European prison systems : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 21.-
25.6.2004 v Kroměříži pod záštitou pana Waltera Schwimmera, generálního tajemníka Rady Evropy, a 
Výboru pro obranu a bezpečnost Polanecké sněmovny Parlamentu ČR.. Praha: Generální ředitelství 
Vězeňské služby České republiky, 2004, s. 297.; Viz dílo cit. v pozn. č. 103, s. 318. 
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Vyšší finanční odměny odsouzených povedenou nejen k jejich větší motivaci, 

ale také k lepší reintegraci pachatelů pro propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, 

neboť předluženost odsouzených je zpravidla jednou z hlavních překážek návratu 

do svobodného života (viz podkapitola 4.3.2). 

3.4.2 Vzdělávací aktivity 

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

Vzdělání ve věznicích připisují vysoký status také Evropská vězeňská pravidla, neboť 

právě nedostatek vzdělání je jednou z hlavních příčin delikventního jednání pachatelů 

trestné činnosti110. Kladou důraz na dostupnost vzdělávacích programů a co 

nejkomplexnější vzdělávání vězňů, které je třeba pokládat za součást vězeňského 

režimu, přičemž vzdělání by mělo požívat tentýž status jako pracovní činnost111. 

Příprava na budoucí povolání je považována za formu, jíž odsouzení plní své pracovní 

povinnosti112. Proto jsou odsouzení zařazení do formy denního studia podle § 34 odst. 2 

ZVTOS posuzováni jako odsouzení zařazení do práce.  

„Vzdělávání nebo zaučení odsouzených k získání potřebných pracovních návyků 

je vzhledem k jejich trvale klesajícím kvalifikačním předpokladům v současné době 

nezbytností.“113 Musíme si uvědomit, většina odsouzených (vyjma těch odsouzených 

k doživotnímu trestu odnětí svobody) se po výkonu trestu vrací zpět do společnosti. 

Jejich vzdělávání rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce a je orientováno na aktivní 

přístup k životu po propuštění z výkonu trestu.114 Tím napomáhá vyhnout se osobnímu 

selhání propuštěného, které může být jednou z příčin následné recidivy, kterou se 

                                                           
110 TREGLER, Jiří. Materiální podmínky vězňů v rámci vzdělávání. In: Evropské vězeňské systémy: 
European prison systems : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 21.-25.6.2004 v Kroměříži 
pod záštitou pana Waltera Schwimmera, generálního tajemníka Rady Evropy, a Výboru pro obranu a 
bezpečnost Polanecké sněmovny Parlamentu ČR. Praha: Generální ředitelství Vězeňské služby České 
republiky, 2004, s. 455-457.  
111 Evropská vězeňská pravidla, pravidlo č. 28.4. 
112 KALVODOVÁ, V. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 113. 
113 BLANDA, Robert. VS ČR chystá ofenzívu v zaměstnávání vězňů. České vězeňství: Čtvrtletník pro 
vězeňství a kriminální prevenci [online]. Praha: Vězeňská služba České republiky, 2015, (4), 7-8 [cit. 
2016-03-17]. ISSN 1213-9297. Dostupné z: 
<http://www.vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/PDF/Ceske%20vezenstvi/2015/CV_4_2015.pdf>. 
114 Vzdělávání vězněných osob. Praha: Vězeňská služba ČR, 2015.  [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: 
<http://www.vscr.cz/veznice-olomouc-43/o-nas-1601/vykon-vezenstvi-447/vzdelavani-veznenych-osob-
8350>. 
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společnost prostřednictvím programů zacházení snaží omezit.115 „ (…) vzděláváním 

prospívá odsouzený nejen sobě, ale i společnosti, pro kterou jsou pologramotní a 

nekvalifikovaní vždy potencionálním problémem.“116 

Vzdělání odsouzených zajišťují zpravidla odloučená pracoviště středního 

odborného učiliště 117. Střední odborné učiliště Vězeňské služby ČR je zařazeno mezi 

školy České republiky, může proto vydávat celostátně platná vysvědčení a výuční listy. 

V individuálních případech v souvislosti s délkou výkonu trestu a osobnostními 

předpoklady odsouzeného je umožňováno středoškolské a vysokoškolské studium.118 

Podle Evropských vězeňských pravidel je nutné prioritně připravovat programy 

pro vězně, kteří jsou negramotní a kteří nemají základní vzdělání119. V minulosti byl 

počet negramotných odsouzených ve věznicích značný, a proto byl vzdělanosti 

přikládán zásadní význam při jejich nápravě. V současné době je však negramotných 

stejně jako vysokoškolsky vzdělaných minimum120. Podle údajů Statistické ročenky 

Vězeňské služby má k 31. 12. 2015 největší počet odsouzených úplně základní vzdělání 

nebo vyučení bez maturity, celkem 82 %121.  Řada současných výzkumů dokazuje, že 

samotné všeobecné vzdělávání nemá výrazný nápravný efekt. Proto je v posledních 

letech kladen důraz na „vzdělávání vězňů v pracovních oborech s možností 

rekvalifikace či kvalifikace v řemeslech, či administrativně technických profesích“122, 

které zajišťuje snazší začlenění propuštěného jedince do společnosti. 

 

 

 

 

                                                           
115 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 130-140. 
116 Viz dílo cit. v pozn. č. 124, s. 457. 
117 § 46 odst. 1 ŘVTOS. 
118 BIEDERMANOVÁ, E., PETRAS, M. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů 
zacházení. 1. vydání. Praha: IKSP, 2011, s. 20-24. 
119 Evropská vězeňská pravidla, pravidlo č. 28.2. 
120

 Odsouzených bez základního vzdělání bylo ke konci roku 2015 v českých věznicích necelých 0,3 %. 
121

 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2015, s. 90. 
122 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 47. 
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3.4.2.1 Nedostatky vzdělávacích aktivit a jejich řešení 

Problém vzdělávacích aktivit lze spatřovat v nesledování vyvíjejících se potřeb 

mimovězeňských partnerů. Existuje zde nedostatečná provázanost vzdělávacích 

programů s potřebami v oblasti zaměstnávání odsouzených, v jejímž důsledku je pro 

osoby propuštěné z výkonu trestu obtížné uplatnit se.123 Zastávám ten názor, že by bylo 

vhodné zajistit spolupráci s úřady práce v daném regionu, sledovat požadavky trhu 

práce a ty následně uplatnit v rámci vzdělávacích programů. Pružně reagovat 

na skutečnou poptávku pracovního trhu, jehož se odsouzení po propuštění z výkonu 

trestu odnětí svobody stanou součástí. 

3.4.3 Oblast utváření vnějších vztahů 

Část programu zacházení, někdy označovaná jako tzv. extramurální, je orientována 

na život za branami vězení a měla by odsouzeného připravit na přechod z věznice 

do civilního života. Jedná se o významný motivační činitel odsouzených. Tato oblast je 

v souladu s Evropskými vězeňskými pravidly zaměřena na vytváření, obnovování, 

posilování vazeb odsouzených s vnějším světem. Důležité je zejména udržovat vztahy 

s rodinou a blízkými přáteli. Formy kontaktu jsou především: korespondence, použití 

telefonu, návštěvy, příjem balíčků či povolení opustit věznici v souvislosti 

s návštěvou.124 

Podmínky trávení volného času ve vězení by se měly co nejvíce blížit 

možnostem a podmínkám, které budou odsouzeného obklopovat po jeho propuštění. 

Proto je nutné, aby se odsouzení co nejvíce přiblížili realitě za zdmi vězení. To bylo 

důvodem zavedení tzv. extramurálních programů, které probíhají v podobě návštěv 

divadelních představení, výstav, sportovních utkání, turistických akcí a podobně. 

Úspěch těchto programů závisí především na kvalitách vychovatele, důsledné přípravě 

aktivit a vodném výběru odsouzených.125 

                                                           
123 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 130-140. 
124 MOTEJL, O. Vězeňství. 1. vydání. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010, s. 112-113.; 
Evropská vězeňská pravidla, pravidlo č. 24.1. – 24.12.; KALVODOVÁ, V. Zákon č. 169/1999 Sb., o 
výkonu trestu odnětí svobody: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 137. 
125 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 143-145. 
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Důležitost oblasti utváření vnějších vztahů se tak významně projevuje 

v tzv. výstupních odděleních věznic, kde jsou odsouzení připravováni na život mimo 

věznici (viz podkapitola 3.5). Realizace těchto aktivit je důležitá především v případě 

střednědobých a dlouhodobých trestů odnětí svobody s ohledem na negativní vlivy 

prizonizace a rychlý vývoj moderní civilizace.126 Jako typický příklad aktivit 

extramurálních programů lze uvést návštěvy krajského úřadu či úřadů práce zacílené 

na vytvoření přehledu o umístění některých důležitých institucích a orientaci v jejich 

službách.127 

Jedná se o velmi důležitý prvek programů zacházení, neboť jak již bylo 

několikrát uvedeno, udržení pozitivních sociálních vazeb během pobytu ve vězení je 

jedním z důležitých faktorů úspěšné reintegrace odsouzeného po propuštění na svobodu. 

3.4.4 Speciální výchovné aktivity a zájmové aktivity 

Mezi významné kriminogenní faktory patří pasivní trávení volného času128. V současné 

době, kdy výrazné množství vězněných osob nepracuje (viz podkapitola 3.4.1.1), 

získávají volnočasové aktivity na důležitosti. Je nutné mít na paměti, že odsouzení 

na svobodě volný čas využívali mimo jiné k páchání trestné činnosti, tedy postrádají 

schopnost účelně a efektivně trávit volný čas129. V rámci výzkumného šetření Institutu 

pro kriminologii a sociální prevenci Výzkum dlouhodobých trestů odnětí svobody 7,7% 

odsouzených uvádí, že v rámci výkonu trestu odnětí svobody má na ně negativní vliv 

mimo jiné také stereotyp a nuda130. Hlavním cílem volnočasových aktivit je odstranění 

                                                           
126 BIEDERMANOVÁ, E., PETRAS, M. Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů 
zacházení. 1. vydání. Praha: IKSP, 2011, s. 28-29. 
127 Extramurální aktivity: věznice České Budějovice. Praha: Vězeňská služba ČR, 2015. [cit. 20. 03. 
2016]. Dostupné z: <http://www.vscr.cz/ceske-budejovice-71/informacni-servis-1574/aktuality-
1202/extramuralni-aktivity-2014>.; Extramurální aktivity: věznice Rýnovice. Praha: Vězeňská služba ČR, 
2015. [cit. 20. 03. 2016]. Dostupné z: <http://www.vscr.cz/veznice-rynovice-48/informacni-servis-
1625/aktuality-181/extramuralni-aktivity-12836>.  
128 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 48. 
129 ČERNÍKOVÁ, V., SEDLÁČEK, V. Základy penologie pro policisty. 1. vydání. Praha: Vydavatelství 
Policejní akademie České republiky, 2002, s. 105-106.; KALVODOVÁ, V. Zákon č. 169/1999 Sb., o 
výkonu trestu odnětí svobody: komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 136. 
130 BLATNÍKOVÁ, Š. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. 1. vydání. Praha: Institut pro kriminologii a 
sociální prevenci, 2004, s. 63.  
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pasivního trávení volného času, udržení tělesného a duševního zdraví, regenerace sil 

pracujících odsouzených, vytvořit návyky směřující ke změně životního stylu131. 

Speciálními výchovnými aktivitami programu zacházení rozumíme podle § 36 

odst. 5 řádu výkonu trestu odnětí svobody individuální a skupinová pedagogická a 

psychologická působení na odsouzené. Jsou zaměřeny na terapeutické programy, 

sociálně právní poradenství a trénink zvládání agresivity.132 

Mezi terapeutické a tréninkové programy řadíme skupinové programy sociálního 

učení, skupinové psychoterapie nebo individuální psychoterapie. Problémem 

individuální psychoterapie, stejně jako většiny resocializačních programů, je obsažení 

malého počtu vězňů zabírajících značnou část pracovní doby terapeuta133. 

Aktivity v rámci programu zacházení jsou v konkrétních věznicích limitovány 

finančními prostředky, množstvím a odborností personálu, technickým vybavením i 

prostorem. Podle Českého helsinského výboru došlo v souvislosti s úsporami k omezení 

„energeticky náročných“ volnočasových a terapeutických aktivit, jako jsou např. 

akvaristika či keramické kroužky, ačkoli právě tyto aktivity jsou považovány za jedny 

z penologicky přínosnějších134. Nabídka volnočasových aktivit je tak často omezena 

na četbu knih a novin či sledování televize135. Tyto ovšem často způsobují jen další 

úpadek odsouzeného do stereotypu a mohou být jednou z hlavních příčin zvýšené 

agresivity136.  

 

 

 

 

                                                           
131 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 142-143.; MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy 
penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 48. 
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 KALVODOVÁ, V. Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody: komentář. 1. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 136. 
133

 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 50-51. 
134 Výroční zpráva Českého helsinského výbor, 2010, s. 20.  
135 ČERNÍKOVÁ, V., SEDLÁČEK, V. Základy penologie pro policisty. 1. vydání. Praha: Vydavatelství 
Policejní akademie České republiky, 2002, s. 105-106. 
136 MOTEJL, O. Vězeňství. 1. vydání. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010, s. 93. 
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3.5 Výstupní oddělení, propuštění z výkonu trestu 

Šok ze svobody a propuštění „tak se nazývá psychická reakce individua na znovu 

nabytou svobodu a volnost. Většinou se realizuje několikadenním pitím, promiskuitním 

sexem a snahou si užít co nejvíce toho, co nebylo ve vězení možné. Brzy se tak 

vyčerpají prostředky, které měl propuštěný k dispozici a je nasnadě další zločin. Proto 

se klade na extramurální programy takový důraz.“137 

V souladu s Evropskými vězeňskými pravidly jsou zavedeny postupy a speciální 

programy usnadňující odsouzenému přechod ze života ve vězení do občansky 

bezúhonného života138. Dle § 74 odst. 1 ZVTOS lze ve věznicích zřídit výstupní 

oddělení, do nichž jsou přiměřenou dobu před očekávaným propuštěním zpravidla 

zařazení odsouzení, kterým byl uložen trest odnětí svobody na dobu delší než 3 roky, a 

ti, jimž je třeba pomoci při vytváření podmínek pro plynulý přechod do soběstačného 

života v souladu se zákonem.  

Tyto oddělení mají volnější režim a jejich základem jsou aktivity zaměřené 

na konkrétní přípravu odsouzených pro samostatný způsob života – tedy aktivity 

samoobslužné, speciálně výchovné a extramurální. Výstupní oddělení jsou zpravidla 

vybaveny domácími spotřebiči (pračka, vařič, atd.), aby měli odsouzení možnost, 

pod odborným dohledem, starat se o svůj oděv nebo si připravovat jídlo.139 Dále je 

odsouzeným poskytováno sociálně-právní poradenství, poskytovány informace o 

mimovězeňské realitě, zajišťovány platné osobní doklady nebo poskytována příprava 

na řešení sociálních problémů140. V souvislosti s pojmem prizonizace můžeme tento 

proces označit jako deprizonizaci odsouzených141. 

 

                                                           
137 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 57. 
138 Evropská vězeňská pravidla, pravidlo č. 107.1. a pravidlo č. 107.3. 
139 VALEŠ, František. Výstupní oddělení - příprava odsouzených před propuštěním. In: Mezi vězením a 
komunitou: sborník příspěvků k problematice sociální reintegrace vězněných osob. 1. Praha: Sdružení pro 
probaci a mediaci v justici, 2008, s. 51-52. 
140 KARABEC, Z. Dlouhodobé tresty odnětí svobody. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 
2004, s. 51-52. 
141

 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 164. 
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Výstupní oddělení je tak přechodným stupněm do samostatného života 

po propuštění z výkonu trestu, a proto věznice úzce spolupracují s příslušnými subjekty 

postpenitenciární péče, kterým poskytují potřebné informace a umožňují jim průběžný 

kontakt s odsouzeným142. Odsouzení tak často navazují první kontakt s nestátními 

neziskovými organizacemi, sociálními kurátory a dalšími subjekty, jejichž úkolem je 

postpenitenciární péče (viz kapitola 4.). 

Paternalismus typický proč české věznice je v severských státech odmítán. Tam 

je posilována samostatnost a vlastní odpovědnost vězňů.143 Tento přístup je založen 

na předpokladu, že silně řízený život za mřížemi dává odsouzeným falešný pocit 

stability a jistoty. Vězeň po propuštění musí být schopen vést samostatný život, proto je 

žádoucí omezit ochranářský přístup vězeňského systému.144 Zřízení institutu 

tzv. otevřených věznic v České republice s relativně volným režimem kontaktu 

s vnějším světem by vedlo k minimalizaci tzv. šoku z propuštění a větší šanci 

odsouzených na bezproblémovou resocializaci145. 

V případě, že u odsouzeného nastane některý z důvodů propuštění146, věznice jej 

propustí. Vězni jsou propuštěni s platnými osobními doklady, přiměřeně ošaceni a 

obuti. Věznice dále dbá o to, aby je před propuštěním poučila o jejich právech a 

povinnostech147. Propuštěný není ponechán zcela bez finančních prostředků, v den 

propuštění obdrží přiměřenou finanční částku, která má „umožnit dostat se běžným 

dopravním prostředkem do místa trvalého bydliště a stravovat se do doby nejbližšího 

otevření úřadovny příslušného sociálního kurátora (…)“.148 

 

 

 

                                                           
142 § 75 ZVTOS. 
143 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 141. 
144 Tamtéž, s. 27. 
145 Viz dílo cit. v pozn. č. 139, s. 52. 
146 zákon č. 169/1969 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, § 73. 
147 § 13, § 14 ŘVTOS. 
148 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 166. 
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4. Postpenitenciární péče 

Cílem následující kapitoly je uvedení do problematiky komplikovaného přechodu 

propuštěných vězňů do občanského života, obnovování jejich sociálních dovedností a 

překonávání problémů prvních dní na svobodě. Opětovná reintegrace těchto osob je 

složitým procesem, na kterém se podílejí státní i nevládních subjekty, a který naráží 

na množství překážek, zejména zadluženost a nezaměstnanost těchto osob, které se 

často po propuštění z vězení nemají kam vracet. 

4.1 Právní úprava postpenitenciární péče 

Většina odsouzených k trestu odnětí svobody jednoho dne vězeňská zařízení opustí. 

Odborníci se shodují na významu postpenitenciární péče o osoby propuštěné z výkonu 

trestu odnětí svobody, neboť je důležitým prostředkem ochrany společnosti 

před recidivou149. Je nástrojem sekundární a terciální prevence trestné činnosti osob 

propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a základním nástrojem resocializace 

těchto osob, omezení jejich sociálního vyloučení a celkové zlepšení kvality jejich 

života150. V rámci procesu reintegrace pachatelů jsou první dny po propuštění velmi 

rizikové, hovoříme o tzv. šoku ze svobody a propuštění (viz podkapitola 3.5). 151 

Podle sociálního kurátora PhDr. Pavla Pěnkavy rozhodují dokonce hodiny: 

„Po propuštění hrají roli hodiny. Máme klienty, kteří se tam vrátili například do dvou 

hodin.“152  
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 NOVOTNÝ, O. Kriminologie. 2 vydání. Praha: ASPI, 2004, s. 214. 
150

 MOTEJL, O. Vězeňství. 1. vydání. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010, s. 185.; RYCHLÁ, 
K. Postpenitenciární péče v ČR se zaměřením na nevládní neziskové orgaizace. In: Mezi vězením a 
komunitou: sborník příspěvků k problematice sociální reintegrace vězněných osob. 1. Praha: Sdružení pro 
probaci a mediaci v justici, 2008, s. 63-64. 
151 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 135-136.; SCHEINOST, M. Kriminalita očima kriminologů. 1. vydání. 
Praha: IKSP, 2010, s. 46.; MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. 
Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 57. 
152 PhDr. Pavel Pěnkava, vedoucí oddělení sociální prevence, sociální kurátor. Praha 06. 04. 2016. 
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Pobyt odsouzených ve věznicích má pro ně negativní důsledky v podobě 

nesamostatnosti, snížení schopnosti řešit životní situace, musí se vypořádat s následky 

prizonizace, dochází k zpřetrhání pozitivních sociálních vazeb jedince, rozpadu 

sociálního zázemí a stigmatizace okolí (viz podkapitola 2.2.2)153. To a řada dalších 

faktorů poté prohlubuje existenční problémy propuštěných osob. „Člověk, který několik 

měsíců či let žil izolovaně od každodenního běhu života společnosti, musí být na návrat 

do společnosti a na požadavky života v ní připravován.“154 Proto je důležité nezanechat 

propuštěného okamžikem, kdy opouští zdi vězení, bez pomoci. Právě v této chvíli 

vyvstávají problémy opětovného zařazení do společnosti. Pachatelé, na něž bylo 

ve výkonu trestu výchovně působeno, nejsou propuštěni na svobody jako osoby mravně 

dokonalé. Proces jejich resocializace je dlouhý a obtížný a jeho dovršení nastává až 

na svobodě.155 Změna dosažená v rámci resocializačního působení ve věznicích (viz 

kapitola 3.) se může stát změnou trvalou pouze v případě, navazuje-li na ni vhodný typ 

péče následné156. Předpokladem pro dosažení pozitivních změn u osob propuštěných 

z výkonu trestu odnětí svobody je především kontinuálnost péče a spolupráce státních a 

nestátních subjektů v rámci postpenitenciární péče.157 

Pomoc osobám propuštěným z výkonu trestu je poskytována v rámci 

postpenitenciární péče a vychází jak z křesťanské filozofie milosrdenství a pomoci 

bližnímu, tak z celospolečenského zájmu na ochraně společnosti, kteří nedodržují 

společenské normy.158 Myšlenka kontinuální sociální péče v průběhu trestního řízení se 

začala realizovat na počátku 90. let. Do té doby spolupráce sociálních kurátorů 

s pracovníky tehdejších nápravněvýchovných ústavů neměla systémový charakter. 

„Kontinuální sociální péče zahrnuje práci s klientem ve všech fázích trestního řízení (ve 

vazbě či na svobodě), včetně soudního řízení i ve výkonu trestu.“159 Umožňuje tak řešit 

problémy obviněných/odsouzených v předstihu před jejich propuštěním a tím zvyšovat 

šanci jejich bezproblémové resocializace. Kontinuální sociální péči můžeme rozlišit na 

                                                           
153 Výroční zpráva Českého helsinského výbor 2011, s. 15.; ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární 
prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 209-210. 
154 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 209. 
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penitenciární péči, již zajišťuje sociální pracovník Vězeňské služby ČR a 

postpenitenciární péči, již vykonává sociální kurátor. Jedná se o kontinuální sociální 

péči, která umožňuje plynulý přechod mezi penitenciárním a postpenitenciárním 

působením na odsouzeného, které jsou klíčovými fázemi resocializačního působení.  

Postpenitenciární péče je tedy konečnou fází resocializačního procesu jedince 

odsouzeného k výkonu trestu odnětí svobody. 160   

Jejím cílem je usnadnit návrat jedince do společnosti, minimalizovat recidivu a 

naplnit integrativní funkce trestu odnětí svobody. Obvyklými nástroji jsou zejména 

pomoc při zprostředkování bydlení, orientace při hledání zaměstnání, sociálně-právní 

poradenství či pomoc při začleňování do sociálního prostředí. Obsah a rozsah 

postpenitenciární péče je určován sociální politikou státu161. Forma pomoci poskytovaná 

osobám po propuštění z věznice je rozdělována na sociální dávky a sociální služby162. 

4.1.1 Sociální dávky 

Osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody mají po splnění nároku na přiznání 

nárok na všechny dávky jako jiné osoby. Tedy na dávky státní sociální podpory – 

nejčastěji příspěvek na bydlení (je jednou z podmínek pro přiznání doplatku na bydlení) 

– a na dávky v hmotné nouzi – v praxi mají zřejmě největší význam příspěvek na 

živobytí163, doplatek na bydlení164 a jednorázová nenároková dávka mimořádné 

okamžité pomoci165.166 

Podle § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, lze 

za osobu v hmotné nouzi považovat též osobu, která je ohrožena sociálním vyloučením, 

zejména je-li propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody. Takové osobě lze dávku 

poskytnou v případě, že se jedná o osobu oprávněnou podle § 5 zákona č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi. O všechny výše uvedené dávky v hmotné nouzi může 

odsouzený požádat na kterémkoliv kontaktním pracovišti úřadu práce v kraji dle místa 

jeho trvalého bydliště. Dávka mimořádné okamžité pomoci je poskytována jednorázově 
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až do výše 1 000 Kč s ohledem na okamžité potřeby167 osobám v situacích, které je 

nutno okamžitě řešit. 168 

Podle sociálního kurátora PhDr. Pavla Pěnkavy je „tragikomické“, že dávky 

mimořádné okamžité pomoci jsou vypláceny úřady práce a navíc je člověk nedostane 

okamžitě, ale až třetí nebo dokonce čtvrtý den, je-li víkend. Dříve je vypláceli kurátoři, 

kteří o klientech měli dostatek informací a mohli vhodně rozhodovat, kdo peníze 

skutečně potřebuje. „Já, když jsem například věděl, že je to alkoholik, řekl jsem, ať je 

mu dávka vyplacena ve stravenkách. Na druhou stranu, když to nebyl alkoholik, nebyl 

pro to důvod.“169 V současné době dávky hmotné nouze přestaly fungovat jako 

motivační složka sociální práce, protože došlo k povýšení kontroly nad pomoc. Jedná se 

o strohou, formální záležitost, někdy i účelové plnění podmínek, což nevede k řešení 

problému. „(…) protože ty lidi se potom ani nesnaží. Vědí, že stačí, aby přišli jednou 

měsíčně a něco podepsali a dostanou peníze.“170 

4.1.2 Sociální služby 

V současné době prakticky neexistuje jednotná legislativní úprava postpenitenciární 

péče171. Základní právní úpravu představuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 

Sb. Služby poskytované v rámci postpenitenciární péče zařadíme pod § 37 odst. 3 

tohoto zákona, který upravuje poskytování odborného sociálního poradenství a § 70 

téhož zákona, který v rámci služeb sociální prevence upravuje sociální rehabilitaci – 

soubor činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob. 

Sociální služby poskytované podle tohoto zákona v rámci postpenitenciární péče 

můžeme dělit na specializované a obecné, tedy ty služby směřující vůči všem osobám 

v tíživých sociálních či osobních situacích. Podle subjektů poskytujících tyto služby je 

dělíme na zajišťované veřejnou správou a zajišťované nevládními neziskovými 

organizacemi.172 
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Specializované služby jsou téměř výhradně omezeny na práci sociálních 

kurátorů (viz podkapitola 4.2.1), neboť zastoupení nestátních organizací je v této oblasti 

nedostatečné. Většina služeb aplikovatelná na osoby propuštěné z výkonu trestu 

vykonávaná nestátními organizacemi bohužel neodpovídá cíleně na potřeby 

systematického provádění postpenitenciární péče, ale jedná se o služby obecné (viz 

výše). Můžeme tedy říci, že neexistuje ucelený program pro komplexní řešení obtížné 

životní situace této konkrétní skupiny osob.173 

4.2 Subjekty poskytující postpenitenciární péči 

V rámci dosažení efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků je 

v rámci kontinuální sociální péče nutná úzká spolupráce a to zejména sociálního 

kurátora, úřadu práce, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Vězeňské služby ČR, 

Policie ČR a Městské policie, nestátních neziskových organizací. Jak už jsem uvedla 

výše, subjekty, které propuštěným poskytují postpenitenciární péči, můžeme dělit 

na státní (nejvýznamnějším subjektem je sociální kurátor) a nestátní (nevládní 

neziskové organizace).174  

4.2.1 Sociální kurátor 

Sociální kurátor je specializovaný pracovník pro dospělé, kteří se ocitli v tíživé, krizové 

či jiné nestandardní životní situaci. Svoji činnost vykonává v rámci přeneseného výkonu 

státní správy u obecních úřadů s rozšířenou působností, působí na oddělení sociální 

prevence a sociálně-právní ochrany.175  

V rámci kontinuální sociální péče navazuje kontakt s odsouzeným již 

v momentu, kdy se dozví, že je proti osobě vedeno trestní řízení. Sociální kurátor obdrží 

hlášenku od Vězeňské služby ČR a na jejím základě posílá dopis klientovi, nechť se 

ozve sám. Hlavním cílem je navázání kontaktu a následná spolupráce po celou dobu 

výkonu trestu, pokud má klient zájem a potřebu.176 Činnost sociálního kurátora 

ve věznici je vymezena v § 20 odst. 9 ZVTOS. Poskytuje odsouzeným sociální služby 
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„mající za cíl pomáhat odsouzeným při vytváření příznivých podmínek k tomu, aby 

mohli po propuštění vést soběstačný život v souladu se zákonem.“ 

Rozsah působnosti sociálního kurátora je stanoven § 92 písm. b) zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách. Ten uvádí, že obecní řad s rozšířenou působností 

(resp. sociální kurátor) „koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné 

sociální poradenství (…).“ Při této činnosti spolupracuje s dalšími institucemi – 

s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady či 

územními samosprávnými celky. 

Okruh osob, na něž se činnost sociálního kurátora vztahuje je také vymezena v § 

92 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o osoby ohrožené 

sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu 

trestu a osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Pomoc 

sociálního kurátora je koncipována na bázi dobrovolnosti, propuštěný nemá povinnost ji 

přijmnout177.178   

Náplní práce sociálního kurátora je navázání kontaktu s klienty již ve věznicích a 

snaha se o vytvoření socioterapeutického vztahu, poskytování základních informací 

k překonání nepříznivé sociální situace, snaha o zabránění sociální izolaci klientů, 

nápomoc při obstarávání osobních záležitostí, spolupráce s příbuznými klientů s cílem 

obnovit sociální vazby.179 První kroky propuštěných, kteří se nemají kam vrátit, by měly 

směřovat k sociálnímu kurátorovi. Ten jim zprostředkuje kontakty na ubytovací 

zařízení, pomůže s jednáním s úřadem práce a pomůže získat dávky pomoci v hmotné 

nouzi, které vyplácejí úřady práce.180 

 

 

 
                                                           
177 O povinné sociální intervenci hovoříme v případech ochranného léčení ambulantního nebo při 
podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody – tzv. parole. 
178

 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 214-219. 
179

 GOJOVÁ, A. Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory. Ostrava: [Ostravská 
univerzita], 2007, s. 13-14. 
180

 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 221-224. 
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4.2.2 Nestátní subjekty 

„Ani zatčený či uvězněný pachatel nepřestává být člověkem občanské pospolitosti, 

který z důvodů své sociální izolace trpí, a to bez ohledu na skutečnost, že sám dříve 

jinému člověku způsobil větší či menší újmu. Z tohoto aspektu se uvěznění neliší 

od jiných osob strádajících z důvodu choroby nebo bídy a zasluhují si účinnou 

spoluúčast společnosti.“181 

Mimo sociálního kurátora by se v ideálním případě měla na procesu reintegrace 

propuštěného z výkonu trestu odnětí svobody podílet rodina, přátelé a ostatní osoby, 

kteří jsou s osobou v kontaktu. „My jako institucionální pomoc neumíme suplovat 

zařazení do komunity, sousedské vztahy, přijetí mezi lidi,“ potvrzuje sociální kurátor 

PhDr. Pavel Pěnkava. A v neposlední řadě nevládní neziskové organizace.182 

Polistopadové období roku 1989 přineslo možnosti pro uplatnění dalších 

subjektů na poli kontinuální sociální péče, která byla do té doby zabezpečována pouze 

státem. Od roku 1990 se začínají obnovovat či nově vznikají sdružení a iniciativy, které 

poskytují různé druhy sociálních služeb a zaměřují se na různé sociální skupiny 

obyvatelstva. Vzhledem k zaměření této práce jsou významné organizace, jejichž cílem 

je podpora reintegrace jedinců, kteří se dostali do konfliktu s trestním zákonem. 

Můžeme je dělit na subjekty poskytující materiální pomoc (např. Český Červený kříž, 

Česká katolická charita, atd.), pomoc poradenskou (např. Společnost na pomoc 

pronásledovaným a vězněným či Domov Matky Terezy) nebo sociální péči, která 

zahrnuje ubytování, stravování či osobní hygienu (např. azylové domy, Armáda 

Spásy).183 V souvislosti s provedeným expertním šetřením se v následujících kapitolách 

zaměřím především na nevládní organizaci RUBIKON Centrum, jejíž hlavní oblasti 

činnosti postihují zaměstnávání vězňů a zadluženost. 

 

 

 

                                                           
181

 VOŇKOVÁ, J., CHALUPOVÁ, J. Sociální práce s pachateli. Praha: Leges, 1992, s. 9. 
182

 PhDr. Pavel Pěnkava, vedoucí oddělení sociální prevence, sociální kurátor. Praha 06. 04. 2016. 
183

 ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana: terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 225-227. 
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4.3 Identifikace hlavních problémů  

Zacházení s osobami po výkonu trestu odnětí svobodu s sebou přináší řadu problémů, 

které je třeba řešit. Problematika postpenitenciární péče je problematikou 

interdisciplinární, která vyžaduje komplexní a koordinovaný přístup184. Za základní 

překážky resocializace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody považuji 

nezaměstnanost, zadluženost, bezdomovectví, narušené sociální vazby a sociální 

stigmatizaci. Bývalí vězni opouštějí vězení, nemají práci, častokrát jsou zadlužení a 

nemají se kam vrátit. To bývá zásadní příčinou jejich setrvání v koloběhu trestné 

činnosti. 

4.3.1 Nezaměstnanost 

Jedním z prvních cílů osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody je získání 

peněžních prostředků. Po registraci na úřadu práce podle místa svého trvalého bydliště a 

splnění dalších nároků na přiznání mají nárok na sociální dávky (viz podkapitola 4.1.1). 

Dalším legálním zdrojem financí je zaměstnání.  

Pokud má propuštěný zájem sehnat si pracovní uplatnění, nabízí se mu několik 

možností. V ideálním případě je vhodná snaha připravit se na budoucí zaměstnání již 

v době výkonu trestu odnětí svobody a následně nalézt zaměstnání svépomocí či se 

vrátit do původního zaměstnání. Osoby, které si jsou vědomy své nepříznivé situace, 

pak mohou vyhledat pomoc sociálního kurátora či neziskových organizací. Výzkumy 

ukazují, jak důležité je, aby propuštění našli práci co nejdříve, optimálně do šesti 

měsíců. Pokud se tak nestane, velmi výrazně se zvyšuje riziko recidivy.185  

S hledáním práce pomáhají propuštěným úřady práce či neziskové organizace. 

Při úřadech práce existují tzv. job-kluby, kde jsou poskytovány poradenské služby 

(např. jak napsat životopis, jak pracovat s počítačem, jak komunikovat se 

                                                           
184PhDr. Pavel Pěnkava, vedoucí oddělení sociální prevence, sociální kurátor. Praha 06. 04. 2016. 
185KOPOLDOVÁ, B. Zkušenosti z dosavadní praxe zaměstnávání propuštěných. In: Umísťování 
bývalých vězňů po výkonu trestu na pracovní trh (Záznam ze semináře) [online]. 2012 [cit. 2016-03-18]. 
Dostupné z: <http://katolickezeny.cz/wp-content/obsah/Senat_seminar_zaznam_casti.pdf > 
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zaměstnavatelem, atd.), v některých job-klubech existuje také možnost získat 

bezplatnou rekvalifikaci.186  

Příkladem nestátní neziskové organizace v této oblasti může být RUBIKON 

Centrum, která působí v oblasti prevence kriminality a řešení následků trestných činů již 

dvacet let. Jejím cílem je „opětovné začlenění lidí s trestní minulostí do společnosti, 

rozvoj jejich schopností pro uplatnění na trhu práce a dosažení jejich sociální a pracovní 

integrace.“187 Součástí RUBIKON Centra je Pracovní agentura RUBIKON, která 

poskytuje služby sociálního poradenství. Její poradci osobám s trestní minulostí 

pomohou vytvořit životopis a motivační dopis, zorientovat se na trhu práce, připravit se 

na pracovní pohovor či zprostředkovat zaměstnání u některého ze zaměstnavatelů, se 

kterým spolupracují.188 Bilance Pracovní agentury RUBIKON dokládá, že každý pátý 

klient, který s nimi zahájil spolupráci, průměrně do čtyřiceti dní nachází zaměstnání. 

Poslední statistiky ukazují, že až 73 % z takto umístěných klientů vydrží v zaměstnání i 

po zkušební době. Součástí činnosti pracovní agentury RUBIKON je také vytváření 

dočasných pracovních míst, které jsou dotovány příspěvkem z Evropského sociálního 

fondu. Cílem je vytvořit pracovní pozice pro klienty. Finanční nabídka vážící se k těmto 

místům, posiluje motivaci zaměstnavatelů poskytnout pracovní uplatnění klientům 

s trestní minulostí.189  

Hlavním problémem těchto osob je „druhé trestání“ v podobě nerovného 

zacházení, které spočívá v požadování čistého trestního rejstříku z opatrnosti 

zaměstnavatele. Důsledkem je, že zaměstnavatel odmítá uchazeče s jakýmkoli 

záznamem v trestním rejstříku, bez ohledu na to, zda trestný čin má závažnou vazbu 

na poptávanou pracovní pozici. Na tom se shodují všichni dotazovaní experti. Jak uvádí 

Mgr. Zuzana Nováková: „Pokud chce někdo uklízet obecní prostory, tak pravděpodobně 

nemusí mít čistý rejstřík.“190 V případě, že se propuštěným i přesto podaří nalézt 

zaměstnání, často musejí čekat několik desítek dnů do první výplaty, což je v situaci, 

                                                           
186

 MATAJ, J. Můj blízký je propuštěn z vězení – co dělat? [online].  2013 [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: 
<http://www.zabranou.cz/news/muj-blizky-je-propusteny-z-vezeni/> 
187MAKOVCOVÁ, K. Pracovní integrace po propuštění z výkonu trestu. České vězeňství: Čtvrtletník pro 
vězeňství a kriminální prevenci [online]. Praha: Vězeňská služba České republiky, 2014, (1), 15-16 [cit. 
2016-03-17]. ISSN 1213-9297. Dostupné z: 
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kdy opouštějí věznici často bez větších finančních prostředků, dostává do složité 

situace. 

Sociální kurátor PhDr. Pavel Pěnkava se domnívá, že na propuštěného člověka 

by se mělo hledět jako na osobu se zvláštními potřebami a vidí chybu především 

na straně státu, který nevytváří pro tyto lidi chráněná zaměstnání, jako je tomu například 

v případě tělesně postižených. Takovou situaci můžeme označit jako neekonomickou, 

protože v důsledku toho, že tito lidé nepracují, vynakládá stát více finančních 

prostředků na dávky, na škodu způsobenou trestnou činností, na náklady trestů apod. 

Bylo by vhodné, aby ve státních firmách byla vytvářena pracovní místa nebo zřizována 

speciální tréninková pracoviště, kde by tito lidé mohli pracovat třeba i za minimální 

mzdu do doby, než si seženou zaměstnání.191 Mgr. Zuzana Nováková uvedla, že je také 

nutné koordinovat činnost neziskových organizací, aby se duplicitně nevytvářely 

služby, které nejsou potřeba a naopak, aby se posílily služby jako tréninkové 

zaměstnávání.192 

Mimo speciálních tréninkových pracovišť a pracovních míst ve státních firmách 

se jako vhodné opatření k řešení nezaměstnanosti propuštěných jeví finanční pobídky 

zaměstnavatelům, kteří bývalé vězně budou zaměstnávat. Domnívám se, že dalším 

krokem, který by ulehčil složitou situaci osob propuštěných z výkonu trestu odnětí 

svobody, by bylo vyplácení mezd na denní či týdenní bázi, což by mohlo vést 

k odstranění další překážky resocializace těchto osob – zadluženosti. Podle mého názoru 

by také mohlo dojít k změně legislativního stavu, jejímž cílem by bylo omezit 

požadování rejstříku trestů u pozic, pro které to zákon výslovně nevyžaduje. 
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4.3.2 Zadluženost 

Zadluženost je problém, s nímž se během výkonu trestu odnětí svobody a po něm 

setkává většina odsouzených. Ti jsou během prvních chvil na svobodě konfrontováni se 

svými závazky, které vznikly před nastoupením trestu a během jeho výkonu narůstaly.  

Začátkem roku 2012 vznikla analýza věnující se problematice zadluženosti osob 

ve výkonu trestu odnětí svobody. Studie potvrdila, že klienti nemají o dluzích přehled, 

nemají povědomí o tom, jak předcházet jejich eskalaci během pobytu ve vězení, ani 

o tom, jak budou problémy řešit na svobodě. Finanční gramotnost v komunitě 

odsouzených není vysoká. Řada odsouzených vykonává trest v domnění, že nemá 

možnost řešit své finanční závazky a zároveň, že věřitelé nemají právo své pohledávky 

vyžadovat. Často s věřiteli nekomunikují či ignorují úřední korespondenci. Odsouzení 

mají nízké povědomí o dluzích, svých povinnostech a možnostech řešení. Po návratu 

do svobodné společnosti jsou ale se svými povinnostmi konfrontováni, což vede 

ke snížení jejich šancí na resocializaci – nezřídka znamenají ztrátu rodiny, domova, 

psychickou zátěž, snížení motivace k vyhledání legálního zaměstnání, neboť jim hrozí 

exekuce formou srážek ze mzdy. Zadluženost propuštěných je společně 

s nezaměstnaností jednou z hlavních příčin recidivy.193 

Na tom, že zadluženost propuštěných je problémem, se shodují prakticky všichni 

dotazovaní v rámci expertního šetření. Odborníci se shodují, že je nutné s dluhy 

pracovat již během výkonu trestu odnětí svobody. Přesto se jedná o nedostatečně řešený 

problém, na jehož odstranění by se vzhledem k vysoké rizikovosti opakování trestné 

činnosti měl podílet především stát.194  

Nestátní organizace RUBIKON Centrum dělí svoji činnost na dvě hlavní oblasti, 

první je zaměstnanost vězňů a druhou jejich zadluženost a finanční gramotnost. Mgr. 

Zuzana Nováková uvedla, že centrum v rámci své činnosti nabízí bezplatné dluhové 

poradenství (nabízí pomoc při zmapování dluhů či komunikaci s věřiteli a 
                                                           
193OTMAROVÁ, Monika. Analýza zadluženosti klientů ve výkonu trestu odnětí svobody. Praha: Sdružení 
pro probaci a mediaci v justici, 2012, s. 1-2, 10-11.; VALEŠ, F. Zadluženost odsouzených jako překážka 
sociální reintegrace – situace a doporučení. In: Mezi vězením a komunitou: sborník příspěvků k 
problematice sociální reintegrace vězněných osob. 1. Praha: Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 
2008, s. 73-76.  
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exekutorskými úřady, informují o rizicích při neplnění svých závazků, apod.).195 Jako 

odborná platforma věnující se předluženosti vznikla z iniciativy Probační a mediační 

služby ČR, RUBIKON Centra a Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra 

Aliance proti dluhům, jejímž cílem je sdružovat odborníky ze státních i nestátních 

organizací.196  

Z výše uvedených specifikací zadluženosti osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody můžeme vybrat základní doporučení, která by se odsouzeným měla dostat. 

Odsouzení by se měli informovat o svých závazcích, jejich výši a vytvářet si průběžný 

přehled. Dále by měli informovat své věřitele, že jsou ve výkonu trestu odnětí svobody 

a nebudou schopni dluh okamžitě uhradit. Odsouzeným dopady zadluženosti usnadní, 

pokud se nebudou snažit dluhům vyhýbat, budou své povinnosti plnit řádně a včas nebo 

alespoň projeví dobrou vůli (např. uznání dluhu).197  

Jak jsem uvedla výše, jeví se jako vhodné zaměřit se na zvyšování 

informovanosti o problematice zadluženosti již během výkonu trestu odnětí svobody. 

Odsouzení by měli být vedeni k odpovědnosti za vlastní jednání a poučeni o tom, jak se 

dluhům pro příště vyvarovat. Po propuštění by měly navazovat poradenské služby 

nevládních organizací. Vhodné by bylo pořádat osvětové besedy či povinné přednášky 

o dluzích či řešení exekucí, které by byly součástí programů zacházení. Hlavním cílem 

těchto opatření musí být posílení finanční stability a připravení na návrat do společnosti.  
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4.3.3 Bezdomovectví 

Dalším sociálním problémem osob vracejících se z výkonu trestu je zajištění bydlení, 

zejména pro osoby, které se nemohou vrátit do svého původního bydliště. Pokud 

propuštěný nemá stálé ubytování, může si zajistit náhradní a to ještě během výkonu 

trestu odnětí svobody, ve spolupráci se svým sociálním pracovníkem v rámci 

tzv. výstupního oddělení. Požádat o pomoc může i sociálního kurátora, který mu 

pomůže nalézt vhodné náhradní ubytování v azylovém domě, ubytovně či noclehárně.198  

V azylových domech je zakázán alkohol a omamné látky a tak se jedná 

o poměrně klidné prostředí, které je základem pro aktivní snahu propuštěného o změnu 

nepříznivé sociální situace. Během pobytu v azylovém domě je třeba dodržovat 

pravidla, o kterých je propuštěný poučen sociálním pracovníkem v rámci tzv. úvodní 

schůzky. Náklady na jeden den včetně noclehu činí 50 – 100 Kč. Jedná-li se o osobu 

bez finančních prostředků, může si na úřadu práce zažádat o dávku v hmotné nouzi – 

doplatek na bydlení (viz podkapitola 4.1.1), který bývá zasílán přímo zřizovateli 

azylového domu na pokrytí nákladů spojených s ubytováním propuštěného. Další 

z možných variant náhradního ubytování jsou noclehárny, které mají omezenou 

provozní dobu a také se neposkytují osobám, které jeví známky užívání návykových 

látek. Úhrada za nocleh bývá 50 – 100 Kč.199 

RUBIKON Centrum nabízí v rámci svých služeb pomoc i s hledáním ubytování. 

Tzv. mentor poskytuje psychickou podporu a pomoc při řešení základních otázek 

týkající se propuštěného z věznice. Je možné, že mentor čeká hned v den výstupu 

propuštěného na bráně věznice a dělá doprovod na nejrůznější úřady a instituce.200 

Problémem jsou především omezené kapacity ubytovacích zařízení a jejich cena. 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, propuštění opouštějí věznic často zadluženi a sehnat 

zaměstnání je pro ně velmi obtížné.  
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 První kroky ke svobodě. 3. vydání. Praha: Rubikon Centrum, c2013, s. 5. 
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 První kroky ke svobodě. 3. vydání. Praha: Rubikon Centrum, c2013, s. 19.; MATAJ, J. Můj blízký je 
propuštěn z vězení – co dělat? [online].  2013 [cit. 2016-03-18]. Dostupné z: 
<http://www.zabranou.cz/news/muj-blizky-je-propusteny-z-vezeni/>. 
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 První kroky ke svobodě. 3. vydání. Praha: Rubikon Centrum, c2013, s. 23. 
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5. Identifikace problémů 

Co se týká uvěznění, patříme mezi evropskými zeměmi k vrcholu na tomto pomyslném 

žebříčku. Tzv. vězeňský index201, nejběžnější ukazatel míry punitivity, řadí Českou 

republiku se svojí hodnotou 203 na desátou příčku.202 Stejně tak je v České republice 

poměrně vysoká míra vězeňské recidivy, která se pohybuje kolem 65 %.  

V následujících podkapitolách se pokusím identifikovat hlavní problémy či nedostatky 

penitenciární a postpenitenciární péče, které mohou být příčinnou těchto výsledků. 

5.1 Dlouhodobé podfinancování 

Finanční náklady na uvěznění pachatelů jsou značné. V každé společnosti zatěžují státní 

rozpočet, stejně tak jako fondy nevládních a charitativních organizací, apod. Výkon 

trestu odnětí svobody je pro společnost velmi nákladný, především s rostoucím počtem 

nových vězňů.203 V roce 2014 byly průměrné denní náklady na jednoho vězně 1.222 Kč. 

Průměrné roční náklady na jednoho vězně byly 446.030 Kč. Celkové náklady 

na všechny vězněné osoby v roce 2014 činily 7.883.000.000 Kč.204  

Jak je opakovaně uváděno, instituce trestní politiky, zejména pak Vězeňská 

služba ČR a Probační a mediační služba ČR, jsou dlouhodobě podfinancovány205. 

Domnívám se, že je to i v důsledku postojů laické i odborné veřejnosti, která se podle 

Mezníka staví k nápravně výchovným programům pro vězně odmítavě s tím, že vedou 

pouze k rozmazlování vězněných osob206. 

Stejně tak se s nedostatkem financí potýkají i subjekty postpenitenciární péče. 

Vedoucí projektu reintegrační mentoring z neziskové organizace RUBIKON Centrum 

uvedla, že majorita jejich současných programů je v útlumu a nejsou tak schopni pokrýt 

zájem potencionálních klientů. Naprostá většina finančních prostředků je čerpána 

                                                           
201

 Počet osob ve výkonu trestu v přepočtu na 100 000 obyvatel. 
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 Highest to Lowest – Prison Population Rate. Institute For Criminal Policy Research. [online]. [cit. 18. 
03. 2016]. Dostupné z: <http://www.prisonstudies.org/highest-to-
lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=14>.  
203 SCHEINOST, M. Kriminalita očima kriminologů. 1. vydání. Praha: IKSP, 2010, s. 45-46.; 
KARABEC, Z. Účel trestání. Kriminalistika. Praha: Odbor vydavatelství a tisku MV ČR, 2000, 23(2), 
109. 
204 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2014, s. 28.  
205 Výroční zpráva Českého helsinského výboru 2010, s. 18.  
206

 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 45. 
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z fondů Evropské unie, uskutečňování veřejných zakázek pro Probační a mediační 

službu ČR a pro Vězeňskou službu ČR, dále dotace měst, ve kterých působí. Září 2016 

by však mělo být posledním obdobím evropských projektů, ze kterých je činnost této 

neziskové organizace financována, neboť tyto fondy měly vést k především nastavení 

financování ve státě. „A co bude potom, když si všichni zvykli být financováni 

z evropských fondů, to je otázka.“207 

Ředitel Oddělení sociální prevence pro Prahu 1 si uvědomuje, že není dobře 

prakticky možné vyčíslit ekonomický dopad terciální prevence, kterou poskytují, 

přestože věří, že je velká. Jako příklad úspory financí uvádí službu, kterou poskytují 

osobám bez trvalého bydliště – možnost přebírání pošty v jejich sídle. Úspora je 

například spatřována v následujícím. V případě, že by si pan X, který je bezdomovec, 

nepřebral obsílku, mohlo by vést až k tomu, že bude odveden na vazbu, kde jeho pobyt 

stojí až 30 000 Kč měsíčně.208 

Vyústěním nedostatku financí je nemožnost účinně dosahovat účelu trestu odnětí 

svobody, modernizovat české vězeňství či rozvíjet postpenitenciární péči, neboť je 

zřejmé, že bez dostatečných finančních zdrojů nelze čelit problémům současného 

vězeňství. V České republice se recidiva pohybuje okolo 60 – 70 %, což představuje 

finanční zátěž v souvislosti s náklady na výkon trestu, náklady na trestní řízení, náklady 

vymáhání dluhu propuštěného vůči Vězeňské službě ČR, a podobně. Pokud by se 

podařilo investovat do resocializačních programů, jejichž účinnost a finanční návratnost 

se projeví až v delším časovém horizontu, více než do krátkodobých řešení, mohl by to 

být krok správným směrem. V dlouhodobé perspektivě je vhodnější starat se 

o reintegraci odsouzených důsledně, i když je to finančně náročnější, než opakovaně. 

V zájmu naší společnosti by mělo být recidivu snižovat a to nejen z ekonomických 

důvodů, ale také v rámci ochrany společnosti. 
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58 

 

5.2 Přeplněnost věznic 

Dalším z hlavních problémů penitenciárního zacházení je přeplněnost věznic. Co 

do počtu vězňů na sto tisíc obyvatel patříme do první desítky evropských zemí. Růst 

vězeňské populace má dalekosáhlé dopady. V důsledku nedostatku prostor dochází 

k stísněnému ubytování, nedostatku soukromí a pochopitelnému narůstání počtu 

konfliktů mezi vězni. Dalším z následků nárůstu vězeňské populace je omezování 

volnočasových aktivit, což vede k dopadům na psychiku pachatele a celkovému 

narušování programů zacházení.209 Pokud se věznice starají o více vězňů, než je jejich 

plánovaná kapacita, jako je tomu již několik let v českých věznicích, znamená to 

negativní důsledky na všechny služby a činnosti uvnitř věznice210. Celková kvalita 

života se snižuje, neboť nárůst počtu vězňů není doprovázen financováním rozšíření 

ubytovacích kapacit, k jejich rozšíření pak dochází na úkor kulturních prostor.211 

K 9. 3. 2016 bylo v České republice celkem 19 536 osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody (18 101 mužů a 1 347 žen). Celková ubytovací kapacita pro výkon trestu 

odnětí svobody je 18 173. Kapacita věznic tak byla z celorepublikového průměru 

vytížena na 107,5 %.212 Tento značně alarmující údaj je pouhým průměrem všech 

věznic. Také Výbor OSN proti mučení byl po své návštěvě českých věznic v roce 2012 

znepokojen mimo jiné přetížením vězeňských zařízení a v důsledku toho vzrůstající 

agresivitou mezi vězni. Výbor doporučil častější užívání alternativních nevazebních 

opatření a omezení množství nepodmíněných trestů odnětí svobody, které jsou 

důsledkem nedostatečné implementace alternativních trestů (viz podkapitola 5.4).213 

Dalším způsobem omezení vzrůstající vězeňské populace je dekriminalizace některých 

trestných činů nebo prezidentská amnestie214. 

 

                                                           
209 MOTEJL, O. Vězeňství. 1. vydání. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010, s. 35. 
210 Tamtéž s. 48. 
211 Výroční zpráva Českého helsinského výboru 2011.  
212 Stavy vězněných osob. Praha: Vězeňská služba ČR, 2016. [cit. 18. 03. 2016]. Dostupné z: 
<http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/informacni-servis/rychla-fakta/>.  
213 Závěrečná doporučení Výboru OSN proti mučení k 4. a 5. periodické zprávě. [online]. 2013 [cit. 2016-
03-18]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-
umluv/Tx.pdf>. 
214 BIEDERMANOVÁ, E. Je možné resocializovat osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, jsou 
standardizované programy zacházení účinné. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2013, 12(7-8), s. 
180. 
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Jak tedy čelit přeplněnosti českých věznic? První možností je zvýšit vězeňské 

kapacity, ať už formou přístavby stávajících věznic, nebo stavbou nových. Zastávám ten 

názor, že se jedná o řešení poměrně finančně náročné. Dále navýšení ubytovacích 

kapacit není dlouhodobým řešením a problém přeplněnosti pouze odsouvá na pozdější 

dobu. Druhou možností je snížit počet vězněných osob efektivnějším využíváním 

alternativních způsobů trestání (viz podkapitola 5.4).  

5.3 Malá účinnost systému vnitřní a vnější diferenciace 

Současný systém vnitřní a vnější diferenciace (viz podkapitola 3.2) je poměrně složitý, 

přežitý a neefektivní215. Pokud dále vezmeme v úvahu, že české věznice jsou v několika 

posledních letech soustavně přeplněné, na počátku roku 2016 vytížené na 107,5 %, je 

logické, že není možné skupiny odsouzených umisťovat odděleně. Dochází k snižování 

motivační funkce diferenciace pro odsouzené216. Navíc Ministerstvo spravedlnosti 

upozorňuje, že každý soudce přistupuje k zařazení odsouzeného pouze na základě 

trestněprávních kritérií a navíc rozdílně. Důsledkem této praxe je, že obdobně rizikoví 

pachatelé pak mohou končit v různých typech věznic. 217 Tento stav je pak v rozporu 

s Evropskými vězeňskými pravidly, které vyžadují, aby každý vězeň byl umístěn 

v takových bezpečnostních podmínkách, které odpovídají adekvátnímu stupni rizika218. 

Dne 31. srpna 2015 vláda schválila novelu trestního zákoníku, jejímž cílem je 

zjednodušení struktury vězeňských zařízení. Rozlišuje pouze „věznici s ostrahou“ a 

„věznici se zvýšenou ostrahou“. Osobně vidím tyto reformní snahy jako krok vhodným 

směrem. Otázkou zůstává, zda reforma vstoupí v platnost a v případě že ano, tak jak se 

k tomu jednotlivé věznice postaví. 
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 KOZÁK, V. Ke změně zařazování odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Trestněprávní 
revue. Praha: C. H. Beck, 2016, 15(1), s. 22. 
216 MOTEJL, O. Vězeňství. 1. vydání. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2010, s. 40. 
217 Česko bude mít jen dva typy věznic, režim bude na odsouzených. ČT 24, 2015. [cit. 18. 03. 2016]. 
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Novela zákona počítá i nadále s úlohou soudů při rozhodování o zařazení 

odsouzených do jednoho ze dvou typů věznic, následně bude ale Vězeňská služba ČR 

sama odsouzené rozdělovat do tří typů oddělení rozlišených podle způsobu zabezpečení. 

Vězeňská služba ČR by pak v souladu se snahou zohlednit osobnost a rizikovost 

pachatele, která se v průběhu výkonu trestu vyvíjí, rozhodovala i o přeřazování 

vězňů.219 „Dostala by tak možnost vybudovat flexibilní, jednotně strukturovaný systém 

přeřazování odsouzených podle vlastních kritérií a podle aktuálních potřeb.“220 

Řada evropských zemí již vnější diferenciaci opustila, neboť jejich zkušenosti 

ukazují, že tento systém je neefektivní 221. Česká republika je z hlediska evropského 

srovnání jednou z posledních se systémem, kdy o zařazení či přeřazení do příslušného 

typu věznice rozhoduje soud. V zahraničí je tato pravomoc zpravidla svěřeno orgánům 

vězeňské správy, například ve skandinávských státech, Velké Británii, Rakousku či 

Německu.222 I v České republice o tuto pravomoc usiluje Vězeňská služba. V současné 

době je překážkou pro úplně svěření rozhodování o zařazování odsouzených do rukou 

Vězeňské služby ĆR nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 5/94. 

Podle Ústavního soudu má trest stránku kvantitativní, která je představována druhem a 

výměrou trestu, a stránku kvalitativní, tedy způsob a rozsah omezení lidské svobody a 

důstojnosti. Podle § 122 odst. 1 TŘ byl-li uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, 

musí rozsudek obsahovat výrok o způsobu výkonu trestu, tedy rozhodnutí o zařazení 

pachatele do určitého typu věznice. Rozhodnutí o přeřazení pachatele pak můžeme 

považovat za rozhodnutí odvozené. Dle Ústavního soudu jak rozhodnutí původní, tak 

odvozené, jsou rozhodnutími o trestu a pravomoc rozhodovat o trestu přísluší výlučně 

soudům.223 

 

 

                                                           
219 Viz dílo cit. v pozn. č. 217. 
220 MAREŠOVÁ, A., TAMCHYNA. M. Několik kritických připomínek k současným pokusům o 
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Podle mého názoru je žádoucí, aby Česká republika postupovala ve shodě 

s trendy zahraničních právních úprav, které se ukazují jako efektivní. O konkrétních 

otázkách by měl rozhodovat orgán, který má k dané věci nejblíže a je schopen ji nejlépe 

posoudit. Pokud by rozhodování o přeřazení vězňů bylo v kompetenci Vězeňské služby 

ČR, celý proces by se zjednodušil a vedl by k efektivnějšímu zacházení s odsouzenými, 

neboť orgány vězeňské služby mají větší možnosti poznání osobnosti odsouzeného. 

Otázkou zůstává, zda jsou zaměstnanci Vězeňské služby ČR náležitě odborně 

připraveni na tuto pravomoc. 

5.4 Nedostatečné využívání alternativních trestů 

Jedním z problémů, nejen českého vězeňství, je vysoký počet odsouzených osob 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který ve svém důsledku vede k převýšení 

kapacity vězeňských zařízení, pouze formálnímu naplňování programů zacházení a 

ve svém nejposlednějším dopadu k znesnadňování sociální rehabilitace vězňů. Nabízí se 

otázka, zda jsou alternativní tresty využívány všude tam, kde by mohly a měly být. 

„Trest odnětí svobody, vyměřený soudem podle platných zákonů, má izolovat 

jedince od společnosti, současně být dostatečný k nápravě pachatele.“224 Jak dlouhý 

musí trest být, aby vedl k nápravě pachatele? Je důležité mít na paměti, že výkon trestu 

odnětí svobody s sebou přináší negativní vedlejší účinky. U tzv. krátkodobých trestů 

odnětí svobody je nasnadě pochybovat o jejich adekvátnosti. Krátkodobé tresty odnětí 

svobody představují problematickou oblast trestání, neboť neposkytují dostatek prostoru 

pro resocializační programy, které není účelné zavádět, neboť nemají v tak krátkém 

období velkou úspěšnost, ale jedinec je vystaven negativním účinkům uvěznění225.  

Podle dostupných dat v roce 2014 bylo z celkového počtu odsouzených 16 433 

osob 3 857 odsouzeno k výkonu trestu odnětí svobody do jednoho roku, tedy přibližně 

23,5%.226  

S novým trestním zákoníkem, účinným od 1. 1. 2010, přichází i nové možnosti 

alternativního trestání. Alternativní tresty představují jinou možnost potrestání 

                                                           
224 MEZNÍK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Základy penologie. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita, 1995, s. 30. 
225 Tamtéž, s. 31-33.; JELÍNEK, J. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4 vydání. Praha: 
Leges, 2014, s. 397. 
226 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 2014, s. 82.  
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pachatele, než jakou nabízí nepodmíněný trest odnětí svobody. Uplatňování 

alternativních trestů eliminuje nežádoucí účinky krátkodobých trestů odnětí svobody a 

omezuje finanční náklady na věznění pachatelů227. Trest odnětí svobody by měl být 

používán jako krajní prostředek působení na pachatele trestných činů jako je tomu ve 

skandinávských zemích228. Efektivnější a častější využívání alternativního trestání 

povede ke snižování počtu vězněných osob, snižování finanční zátěže státního rozpočtu. 

Alternativní trestání s sebou navíc nenese stigmatizaci odsouzeného a další negativní 

účinky uvěznění jako je tomu u nepodmíněného výkonu trestu odnětí svobody, čímž 

nevzniká problém následné reintegrace propuštěných osob.  

5.5 Vězeňské poplatky 

Neziskové organizace opakovaně upozorňují, že stát neadekvátně odměňuje pracující 

vězně. Problematika odměňování odsouzených (viz podkapitola 3.4.1.1) společně 

s problematikou vězeňských poplatků vede k neschopnosti odsouzených plnit své dluhy 

z období před nástupem výkonu trestu. V horším případě dochází k narůstání těchto 

dluhů, které jsou poté jednou z hlavních příčin problémové resocializace a následné 

recidivy pachatelů. 

Jak jsem uvedla výše, průměrné denní náklady na jednoho vězně činí 1.222 Kč, 

hovoříme přibližně o 36.500 Kč měsíčně. Podle § 35 odst. 1 ZVTOS jsou odsouzení 

povinni hradit náklady výkonu trestu. Spoluúčast odsouzeného je dle platných právních 

předpisů 32 % z čisté pracovní odměny, maximálně 1.500 Kč za kalendářní měsíc. 

V případě, že tyto náklady nelze srazit z odměny za práci, může věznice k jejich úhradě 

použít peněžní prostředky, která má odsouzený ve věznici uloženy.229 

Ve většině evropských států dochází k omezování či rušení poplatků placených 

vězni. Na základě novelizace zákonem č. 52/2004 Sb. došlo v české právní úpravě 

k zavedení kategorií vězňů, kteří jsou od povinnosti hradit náklady osvobozeni. 

Povinnost hradit náklady je nyní vázána na příjem z pracovní činnosti, důchodu, 

výluhového příspěvku nebo jiný příjem peněz na vězeňském účtu. Takto stanovená výše 
                                                           
227 KARABEC, Zdeněk. Účel trestání. Kriminalistika. Praha: Odbor vydavatelství a tisku MV ČR, 
2000, 23(2), 109. 
228 HÁLA, J. Úvod do teorie a praxe vězeňství. 1 vydání. České Budějovice: Vysoká škola evropských a 
regionálních studií, 2005, s. 20-22. 
229

 § 35 odst. 1.; předpis č. 10/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, 
které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto 
osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, § 3.  
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nákladů představuje nepatrnou část reálných nákladů výkonu trestu, přesto má ale 

negativní vliv na resocializaci odsouzených. Dobytnost náhrady výkonu trestu je pouze 

3 %. 230  

Předluženost, která je jednou z hlavních příčin recidivy, by mohla být na základě 

zrušení povinnosti hradit náklady výkonu trestu snížena. Domnívám se, že by bylo 

vhodné odstranit tuto povinnost odsouzených, neboť jejich vymahatelnost je minimální 

a odsouzení si do civilního života odnášení finanční závazky, které velmi často nejsou 

schopni plnit. 

5.6 Nedostatky programů zacházení 

Většina programů zacházení je naplňována pouze formálně a jejich hlavním účelem je 

vyplnit čas vězně, nikoli výchovné působení na něj. Jak uvedla Mgr. Zuzana Nováková 

v rámci expertního šetření, programy ve věznicích nejsou dostačující a nejsou dostupné 

všem231. Důvodů je hned několik. Jak už jsem uvedla přeplněnost věznic a potřeba 

vytváření nových ubytovacích kapacit, vede k omezování prostoru pro volnočasové 

aktivity. Z vychovatelů ve věznicích se stávají především administrativní pracovníci, 

jejichž práci tvoří vytváření měsíčních hodnocení, hodnocení programů zacházení, 

kontrola pošty, balíků, evidence, apod. – pouze třetinu jejich pracovní náplně 

představuje výchovná aktivita s vězni232. Vhodným opatřením by bylo odstranit či 

alespoň omezit administrativní činnost vychovatelů, kteří by se měli věnovat především 

výchově. V souvislosti s tím je nutné zmínit celkový nedostatek sociálních pracovníků 

ve věznicích, kteří vyřizují několik desítek případů najednou, což vede k dalšímu 

snižování efektivity výchovného zacházení233. 

Problematika jednotlivých aktivit v rámci programů zacházení je rozebrána 

v rámci předchozích kapitol. 

 

 

                                                           
230

 DRÁPAL, J. Vězeňské poplatky z české a mezinárodní perspektivy. Trestněprávní revue. Praha: C. H. 
Beck, 2015, 14(5), 117-123. 
231

 Mgr. Zuzana Nováková, vedoucí projektu Reintegrační mentoring Rubikon centra. Praha 06. 04. 2016. 
232

 MAREŠOVÁ, A., TAMCHYNA. M. Několik kritických připomínek k současným pokusům o 
resocializaci pachatelů trestných činů. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2011, 10(9), 262. 
233

 Mgr. Zuzana Nováková, vedoucí projektu Reintegrační mentoring Rubikon centra. Praha 06. 04. 2016. 
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5.7 Nedostatečná provázanost poskytované péče 

Resocializace odsouzeného představuje kontinuální proces. Proces, který nekončí 

propuštěním odsouzeného na svobodu. Proces, jehož bezprostřední součástí je jak 

penitenciární, tak následná postpenitenciární péče. V České republice je nabídka 

postpenitenciární péče omezená a nevládní organizace často poskytují duplicitně 

některé služby, zatímco jiné nejsou poskytovány vůbec, či pouze formálně. V řadě 

případů se tak právě kontinuita zacházení vytrácí. Na problematice nedostatečné 

provázanosti spolupráce institucí penitenciární a postpenitenciární péče se shodují 

všichni dotazovaní experti234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234

 PhDr. Pavel Pěnkava, vedoucí oddělení sociální prevence, sociální kurátor. Praha 06. 04. 2016.; Mgr. 
Zuzana Nováková, vedoucí projektu Reintegrační mentoring Rubikon centra. Praha 06. 04. 2016.; Mgr. 
Kateřina Pudilová, pracovnice oddělení pro dospělé Probační a mediační služby ČR v Plzni. Plzeň 15. 05. 
2016. 
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6. Vlastní doporučení 

Úspěšná resocializace osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, tedy 

snižování recidivy, je věcí veřejného zájmu – zvyšuje bezpečnost společnosti a je 

ekonomicky efektivní. Na základě kritické analýzy penitenciárních programů zacházení 

a postpenitenciární péče, identifikace hlavních problémů a konzultací s experty v této 

oblasti, se v následující kapitole pokusím vytvořit návrhy opatření, které, podle mého 

názoru, mají potenciál zlepšit situaci odsouzených a možnosti jejich resocializace.  

Je důležité mít na paměti, že všechny problémy jsou provázané a navazují na 

sebe, proto je nutné vytvořit především komplexní dlouhodobé řešení. Toto řešení však 

bude vyžadovat dostatek veřejných financí a především ochotu je investovat 

do resocializačních programů, jejichž účinnost a finanční návratnost se zřejmě projeví 

až v delším časovém horizontu. V dlouhodobé perspektivě je vhodnější starat se 

o reintegraci odsouzených důsledně a efektivně, i v případě větší finanční zátěže, než 

opakovaně. Zároveň je nutné informovat veřejnost o důležitosti dané problematiky a 

představit jim programy sociální reintegrace jako společenskou investici. V posledních 

letech dochází k renesanci odplatné teorie trestu, především v důsledku rozpačitých 

výsledků resocializačních programů. Ve společnosti se projevují vyhraněné názory 

na problematiku vězeňství a laická veřejnost se k nápravně výchovným programům 

staví odmítavě s myšlenkou, že vedou pouze k rozmazlování vězněných osob. Podle 

mého názoru je osvěta společnosti jedním z nejdůležitějších bodů, neboť propuštěné 

osoby potřebují být začleněni do komunity, přijati svým okolím. Sousedské vztahy 

nemohou být nahrazeny institucionální pomocí. Často záleží především na rodinách 

vězněných osob, zda se jejich blízký vrátí z vězení jako napravený člověk či jako 

recidivista.  

Hlavním problémem společně s podfinancováním vězeňství je přeplněnost 

českých věznic. Domnívám se, že nejvodnějším řešením je snížení počtu vězněných 

osob efektivnějším a častějším využíváním alternativních způsobů trestání, které také 

povede ke snižování finanční zátěže státního rozpočtu a resocializace pachatelů nebude 

natolik obtížná jako v případě nepodmíněného trestu, neboť alternativní tresty odvrací 

riziko prizonizace a nenarušují pozitivní sociální vazby. Nasnadě je také změna trestní 

politiky státu – jako příklad můžeme uvést přečin zanedbání povinné výživy 
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podle § 196 zákona č. 40/2009 Sb., který je trestán odnětím svobody až na jeden rok. 

Trest odnětí svobody by měl být užíván jako krajní prostředek působení na pachatele. 

Poptávka převyšuje nabídku v rámci zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí 

svobody i po jejich propuštění. V rámci věznic je třeba vytvořit podmínky, které zajistí 

konkurenceschopnost Vězeňské služby České republiky na trhu práce. Osobám 

ve výkonu trestu by měla být zajištěna práce, ať už z důvodu upevnění pracovních 

návyků či čistě z ekonomických důvodů. Pracovní aktivita působí na vězně prokazatelně 

pozitivně. Příkladem řešení nedostatku pracovních míst je zadávání státních zakázek, 

které by se realizovaly právě přes Vězeňskou službu. Další možností je spolupráce se 

soukromými firmami, rozvoj zaměstnání u podnikatelských subjektů, pro které bude 

zaměstnávání odsouzených daňové zvýhodněno. Bylo by vhodné zaměstnávat 

odsouzené s možností navazující spolupráce po jejich propuštění, neboť to je období, 

kdy se většina z nich setkává s diskriminací na trhu práce v důsledku záznamu 

v rejstříku trestů. Věznice by mimo úsilí o co nejvyšší zaměstnanost měly zvýšit platy 

vězňů alespoň na roveň minimální mzdy. Odsouzení by neměli být využíváni jako levná 

pracovní síla. Vyšší finanční odměny odsouzených povedou k jejich větší motivaci a 

následnému odbourávání předluženosti, která je jednou z hlavních příčin recidivy. 

Zastávám názor, že by bylo žádoucí specifikovat zaměstnavatele, kteří mohou 

rejstřík trestů od uchazeče o zaměstnání vyžadovat a tím alespoň částečně omezit 

diskriminaci propuštěných na trhu práce. Dále mimo speciálních tréninkových pracovišť 

a pracovních míst ve státních firmách se jako vhodné opatření k řešení nezaměstnanosti 

propuštěných jeví finanční pobídky zaměstnavatelům, kteří bývalé vězně budou 

zaměstnávat. Domnívám se, že dalším krokem, který by ulehčil složitou situaci osob 

propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, by bylo vyplácení mezd na denní či 

týdenní bázi, neboť zpravidla většina propuštěných se potýká s předlužeností, která je 

spojena s výší odměny za jejich práci ve výkonu trestu odnětí svobody (pokud vůbec 

práci získají), povinností hradit náklady výkonu trestu a existencí dluhů před nástupem 

výkonu trestu. Jako účelné opatření se jeví zvýšení informovanosti o problematice 

zadlužování již během výkonu trestu odnětí svobody, například prostřednictvím 

povinných přednášek o dluzích či řešení exekucí, které by byly součástí programů 

zacházení, s navazujícími poradenskými službami nevládních organizací po propuštění. 

Žádoucí je také odstranit povinnost odsouzených hradit náklady výkonu trestu, neboť 

vězeňské poplatky stejně pokrývají pouze nepatrnou část nákladů na výkon trestu odnětí 
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svobody, jejich vymahatelnost je minimální a stávají se pouze dalším finančním 

závazkem, který si odsouzený odnáší do svobodného civilního života. 

V souvislosti se zaměstnávání je třeba zmínit také vzdělávání odsouzených. 

Problematika vzdělávacích aktivit je představována nedostatečnou provázaností 

vzdělávacích programů s potřebami trhu práce. Je nutné zajistit spolupráci s úřady práce 

v daném regionu a požadavky trhu práce uplatňovat v rámci vzdělávacích programů 

věznic. Reagovat na skutečnou poptávku pracovního trhu, což povede k snadnějšímu 

vstupu propuštěných na pracovní trh. 

Diskutovaným problémem je také nedostatek personálu, se kterým se setkává 

Vězeňská služba České republiky v rámci péče penitenciární, stejně jako například 

sociální kurátoři poskytující postpenitenciární péči, kteří nejsou schopni se věnovat 

odsouzeným/propuštěným tak, jak by bylo potřeba. Pro zvýšení šancí na úspěšnou 

resocializaci je tedy potřeba zvýšit počet odborných zaměstnanců. Stejně tak by měly 

být navýšeny kapacity resocializačních programů, kterých se odsouzení mohou účastnit.  

Závěrem je třeba zdůraznit, že základním znakem pro veškerou tuto činnost je 

komplexnost a vytvoření prostupných programů. Resocializace odsouzeného 

představuje kontinuální proces, přesto se v řadě případů kontinuita zacházení vytrácí. 

Nabídka postpenitenciární péče je v České republice omezená, nedochází ke koordinaci 

nevládních organizací, které pak duplicitně vytváří nevhodné služby namísto služeb, 

které jsou potřeba a zajištěny nejsou vůbec či pouze formálně. Stát by měl 

s neziskovými organizacemi více spolupracovat, především se podílet na jejich 

financování. Komunikace a kooperace mezi Vězeňskou službou ČR, Probační a 

mediační službou ČR, sociálními kurátory, úřady práce a nevládními organizacemi je 

klíčem k úspěšné resocializaci pachatelů. 
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Závěr 

Účelem trestu odnětí svobody je mimo ochrany společnosti také výchova pachatele 

k řádnému životu na svobodě a jeho úspěšná resocializace. Výkon trestu má 

pro odsouzené pachatele ale mnohé další důsledky a nedochází pouze k pozitivnímu 

působení na něj. Pobyt ve věznici, v kriminogenním umělém prostředí, mimo odstranění 

nežádoucích sociálních vazeb narušuje i ty pozitivní, sociálně stigmatizuje vězně, 

přináší s sebou jev prizonizace, rozvíjí se pasivita odsouzených, kteří nejsou nuceni 

samostatně se rozhodovat a nést odpovědnost za svá rozhodnutí, narůstá jejich 

zadluženost a mnoho dalšího. Všechna tato negativa pobytu ve věznici vytvářejí 

závažný problém a vedou k otázce, zda je možné výkonem nepodmíněného trestu odnětí 

svobody dosáhnout nápravy pachatele? Následně pachatel opustí zdi věznice a opět se 

setkává s řadou překážek jeho úspěšné resocializace, jako je nezaměstnanost, 

zadluženost či bezdomovectví. Cílem předkládané práce bylo zmapovat a kriticky 

analyzovat penitenciární a postpenitenciární péči, identifikovat vybrané rizikové faktory 

nepříznivě ovlivňující resocializaci odsouzeného a následně vytvořit vlastní návrhy 

mající potenciál současnou situaci změnit. 

Ve výkonu trestu odnětí svobody jsou nejvhodnějším nástrojem působení 

na odsouzeného programy zacházení, jejichž prostřednictvím je na něj soustavně 

působeno s cílem vytvořit předpoklady pro řádný život po propuštění. Od počátku musí 

být zřejmé, že cílem těchto programů není jen bezproblémový výkon trestu odnětí 

svobody, ale především život vězně po propuštění. Programy zacházení obsahují pět 

základních kategorií činností, kterými jsou pracovní aktivity, vzdělávací aktivity, 

speciální výchovné aktivity, zájmové aktivity a oblast utváření vnějších vztahů. Ve své 

práci jsem se zaměřila především na problematiku dle mého názoru nejdůležitějších 

aktivit a to pracovních a výchovných, které provází řada nedostatků, jež jsou pak 

jedněmi z mnoha příčin ztížené resocializace. Jednou ze základních povinností 

odsouzeného je povinnost pracovat, ať už z čistě ekonomických důvodů nebo například 

z důvodu upevnění pracovních návyků. Je nepochybné, že pracovní aktivita má 

na vězněné osoby pozitivní vliv. Věznice však nejsou schopny zajistit dostatek 

pracovních příležitostí pro tyto osoby. Stejně tak je problematické odměňování vězňů. 

Výše jejich odměny se pohybuje pod úrovní minimální mzdy. Důsledkem nedostatku 

pracovních příležitostí je pasivní trávení volného času odsouzených, degradace 
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odsouzeného a zvětšování jejich zadluženosti. Odsouzení sice mají možnost účastnit se 

vzdělávacích programů, které jsou postaveny na roveň pracovním aktivitám, ty ale 

nemohou nahradit smysluplnou pracovní činnost a vězeň za ně není finančně 

odměňován. Vzdělávací aktivity navíc nedostatečně reagují na požadavky trhu práce, 

což vede k obtížnému uplatnění propuštěných osob při následném vstupu na pracovní 

trh. Ačkoli pracovní i vzdělávací aktivity představují důležitý prvek cíleného působení 

na vězněné osoby, mohou být dle mého názoru kontraproduktivní resocializačním 

snahám, především z důvodu jejich nedostatečného a neefektivního provádění. V práci 

jsem dospěla k tomu, že tato situace by mohla být zlepšena zlepšena zadáváním státních 

zakázek realizovaných skrz Vězeňskou službu, navazováním spolupráce se soukromými 

firmami či daňovým zvýhodněním podnikatelských subjektů zaměstnávajících 

odsouzené. Mimo úsilí věznic o větší zaměstnanost by měly být zvýšeny i platy vězňů, 

alespoň na úroveň minimální mzdy.  

Valná většina osob ve výkonu trestu odnětí svobody jednou vězení opustí a vrátí 

se zpět do společnosti. V tu chvíli se ocitají ve fázi komplikovaného přechodu 

do občanského života. Cílem postpenitenciární péče je usnadnit návrat jedince 

do společnosti a minimalizovat možnou recidivu. Opětovná reintegrace je složitým 

procesem a naráží na množství překážek. Z práce vyplývá, že těmi nejdůležitějšími je 

zadluženost a nezaměstnanost těchto osob, které se po propuštění z vězení zpravidla 

nemají kam vracet. Neboť je úspěšná resocializace osob propuštěných z výkonu trestu 

věcí veřejného zájmu, nejen zvyšuje bezpečnost společnosti, ale je i ekonomicky 

efektivní, je nutné rozvíjet navazující programy péče pro osoby po opuštění věznic. 

Na těchto aktivitách se podílí jak státní instituce, tak nevládní neziskové organizace. 

Stabilně vysoké procento recidivujících pachatelů, kolem 70 %, dokazuje, že 

v České republice nefunguje penitenciární a postpenitenciární péče dokonale. Je třeba 

říci, že nastavení trestní a sociální politiky je nedostatečné. Na základě analýzy 

penitenciárních programů zacházení a postpenitenciární péče jsem identifikovala 

několik hlavních problémů a po konzultaci s experty v této oblasti jsem došla 

k opatřením, která by podle mého názoru mohla zlepšit situaci odsouzených a usnadnit 

resocializační působení v rámci výkonu trestu odnětí svobody a následně po jeho 

výkonu. Samozřejmě je složité vytvořit taková opatření, která budou na jedné straně 

vstřícná k odsouzeným a propuštěným a na straně druhé nebudou příliš zatěžovat státní 

rozpočet.  
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Hlavním problémem resocializačních programů a českého vězeňství vůbec jsou 

tedy finance. Je opakovaně dokazováno, že instituce trestní politiky jsou 

podfinancovány. Vyústěním nedostatku financí je nemožnost účinně dosahovat účelu 

trestu odnětí svobody, modernizovat vězeňství či rozvíjet postpenitenciární péči. 

Bez dostatečných finančních zdrojů nelze čelit problémům současného vězeňství. Nutná 

je především ochota investovat do resocializačních programů, které jsou dlouhodobě 

efektivní, než opakovaně vydávat finanční prostředky krátkodobým řešením. 

Problematika financování úzce souvisí s postojem veřejnosti. V posledních letech 

dochází k renesanci odplatné teorie trestu a ve společnosti se objevují vyhraněné názory 

na problematiku vězeňství. Je nutné zvýšit informovanost veřejnosti o důležitosti dané 

problematiky a představit jim programy reintegrace jako společenskou investici. Osvěta 

společnosti je jedním z nejdůležitějších a zároveň finančně nenáročným prostředkem 

ke změně.   

Další překážkou úspěšné resocializace je přeplněnost věznic, která má 

za následek další potíže jako jsou nedostatek prostoru pro aktivity programů zacházení, 

nedostatečné kapacity těchto programů, nedostatek odborně školeného personálu. 

Důležité je tedy zaměřit se na snižování počtu vězněných osob a to buď cestou 

efektivnějšího využívání alternativních způsobů trestání, nebo změnou trestí politiky 

státu – trest odnětí svobody by měl být využíván jako krajní prostředek působení 

na pachatele.  

Aby mohlo dojít k úspěšnému začlenění odsouzených do společnosti, je třeba 

kontinuální péče jak v průběhu výkonu trestu, tak po jejich propuštění. Základním 

znakem veškeré této činnosti musí být komplexnost a vytvoření prostupných programů, 

komunikace a kooperace mezi subjekty poskytujícími penitenciární a postpenitenciární 

péči. Důležitá je koordinace činností nevládních neziskových organizací s cílem 

vyhnout se duplicitě poskytovaných služeb. 
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V práci naznačuji, že současné nastavení trestní a sankční politiky ČR nenabízí 

dostatečnou pomoc a prostředky pro opětovné zařazení propuštěných osob do běžného 

života. V současné době však můžeme hovořit o pozitivních změnách především 

v podobě vytvoření Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015, která 

představuje snahu o komplexní řešení a uchopení dané problematiky. Zůstává však 

otázkou, jakým způsobem a zda vůbec bude naplněna. Zda se povede vytvořit prostor 

pro uvedení navrhovaných změn do praxe. Některé nedostatky bude možné odstranit 

snadněji některé hůře. Jedno je však jasné, trestní politika České republiky potřebuje 

promyšlené a dlouhodobě efektivní nástroje změny. 
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Abstrakt 

Účelem trestu odnětí svobody je mimo ochrany společnosti také výchova pachatele 

k řádnému životu na svobodě a jeho resocializace. Je účelné využít pobyt odsouzeného 

ve vězení k pozitivnímu působení na něj. Mimo to má ale výkon trestu v kriminogenním 

umělém prostředí pro odsouzeného další důsledky. Dochází k narušení pozitivních 

sociálních vazeb, sociální stigmatizaci, prizonizaci, rozvoji pasivity vězňů, narůstání 

zadluženosti a mnoho dalšího. Tato negativa pak ústí v otázku, zda je možné dosáhnout 

nápravy pachatele, jeho úspěšné resocializace. Tato diplomová práce se zabývá 

možnostmi resocializace osob ve výkonu trestu odnětí svobody a po jeho výkonu. 

V textu je věnována pozornost jednotlivým aktivitám v rámci programů zacházení, 

zejména pak pracovním a vzdělávacím, které představují silný resocializační prostředek 

ve výkonu trestu odnětí svobody, přesto však patří mezi nejproblémovější oblasti 

penitenciární péče. Práce v další části seznamuje čtenáře se současným nastavením 

postpenitenciární péče poskytované jak subjekty státními, se zaměřením především na 

sociální kurátory, tak nevládními neziskovými organizacemi. Jejím cílem je uvedení do 

problematiky komplikovaného přechodu propuštěných vězňů do občanského života, 

jejich opětovná reintegrace je složitým, komplexním procesem s řadou překážek, jimiž 

jsou zpravidla zadluženost a nezaměstnanost těchto osob, které se často po propuštění 

z vězení nemají kam vracet. Kritická analýza právní úpravy a praxe je zaměřena na 

hlavní problémy penitenciární péče, zejména programů zacházení, a postpenitenciární 

péče a stěžejních překážek bránících resocializaci vznikajících zpravidla v důsledku 

pobytu ve věznici. Práce naznačuje, že současné nastavení trestní politiky nenabízí 

dostatečnou pomoc a prostředky pro opětovné zařazení propuštěných osob do běžného 

života a poukazuje na klíčové problémy v této oblasti. Na základě provedeného 

expertního šetření s osobami pohybujícími se v prostředí dané problematiky dochází 

k formulaci některých konkrétních doporučení pro Českou republiku, která mají oporu i 

v analýze dokumentů. 
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Abstract 

The purpose of imprisonment beyond the protection of the society is to educate the 

offender to lead an orderly life when he’s released. It is practical to use that time, when 

offender is imprisoned, to positively influence him. Besides positive effects the 

imprisonment in criminogenous artificial environment has further consequences for 

offender. It leads to disruption of positive social relationships, social stigmatization, 

prisonisation, escalation of debts; it develops passivity of inmates and much more. 

These negative consequences lead to the question whether it is possible to obtain redress 

prisoners. This thesis deals with possibilities of rehabilitation of persons in prison and 

after they leave the prison. The text is focused on individual activities within 

penitentiary treatment programs especially labor activities and educational activities 

which represent suitable instruments for resocialization, but still belong among the most 

problematic area of penitentiary care. In the next part of diploma thesis the reader is 

introduced with current postpenitentiary care settings. Postpenitentiary care is provided 

both by state entities and NGOs. The aim is the introduction to the complicated 

transition released prisoners to civilian life. Their reintegration is difficult complex 

process with many obstacles which usually are debts and unemployment of these people 

who often after being released from prison have nowhere to return to. Critical analysis 

of legislation and practice is focused on the main issues of penitentiary and 

postpenitentiary care and fundamental obstacles that hinder remedy. The paper implies 

that the current adjustment of criminal policy in the Czech Republic does not provide 

help for reintegration into society. Based on the findings of expert interviews 

recommendations for the Czech Republic are formulated. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Původní scénář šetření 

1) Teoretický úvod 

� Odplatná teorie trestu prožívá v rámci veřejného mínění renesanci. Naplňuje 

trest odnětí svobody svůj účel? Lze vychovat pachatele k tomu, aby vedl řádný 

život? 

� Trest odnětí svobody s sebou nepřináší pouze možnost pozitivního působení na 

odsouzené. Hovoříme o tzv. prizonizaci a kriminální infekci. Je možné ji omezit 

či jí úplně zabránit? 

2) Penitenciární zacházení 

� Vnější diferenciace připadá soudci - řada evropských zemí již opustila, 

v zahraniční zpravidla svěřeno vězeňské správě. Nebylo by toto opatření 

vhodnější i v České republice? 

� Přeplněnost českých věznic (107,5%) – jak se vypořádat s tímto problémem? 

� Využívání alternativních trestů – nebylo by jednou z možností? Co je důvodem, 

že máme tolik krátkodobých trestů (23%)? Alternativní tresty nejsou tak 

finančně náročné a nenesou s sebou stigmatizaci odsouzeného. 

� Co byste na výkonu trestu odnětí svobody změnil/změnila? Co je největším 

nedostatkem? 

3) Postpenitenciární zacházení 

� Co bývá největší překážkou reintegrace propuštěného? 

� Jak pomáhá stát a jak nestátní organizace? Vyhledávají propuštění tuto pomoc? 

� Proč je postpenitenciární péče důležitá? Co je jejím cílem? 

� Jaké jsou možnosti propuštěného z výkonu trestu? Kam by ideálně měly 

směřovat jeho první kroky? 

� Sociální dávky – dostatečné? Často až po určitém čase – okamžitě pouze 

mimořádná pomoc. Jak mají řešit nedostatek financí? 

� Hlavní problémy bránící resocializaci – jak se vypořádat s obtížným získáváním 

zaměstnání, dluhy, bydlením, sociální stigmatizací a narušením vazeb? 

� Co konkrétně vy pro propuštěné děláte? 

� Co je podle vašich zkušeností největším nedostatkem? 

� Co by bylo vhodné a možné do budoucna udělat jinak? 


