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Abstrakt
Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody („VTOS“) a osob, které byly
propuštěny z VTOS, představuje velmi specifickou a doposud také málo probádanou
problematiku. Jedním z hlavních záměrů této studie tak je usnadnit orientaci v této
problematice. Ve studii jsou proto nejen shrnuta stěžejní východiska týkající se této
problematiky a poznatky z dřívějších výzkumů, ale poměrně značná pozornost je v ní
věnována také legislativnímu ukotvení a nastavení podmínek pro zaměstnávání
odsouzených osob a jsou v ní přiblíženy údaje o zaměstnávání těchto osob. Stěžejní
částí studie pak je výzkumná reflexe témat týkajících se zaměstnávání a pracovní
integrace osob ve VTOS, respektive osob, které byly propuštěny z VTOS. Kromě
samotného zaměstnávání těchto osob tak byla pozornost věnována také tématu
zajištění rekvalifikací u osob ve VTOS nebo dalším aktivitám podporujícím možné
budoucí uplatnění na trhu práce.
Zaměstnání osob propuštěných z VTOS je v řadě odborných textů vnímáno jako klíčový
integrační faktor při jejich návratu do společnosti. Získání zaměstnání ale současně
představuje pouze jednu z důležitých dimenzí znovuuvedení a (re)integrace do společnosti. Z těchto důvodů byl v této studii věnován značný prostor také vyhodnocení
dalších faktorů a souvislostí mezi uplatněním na trhu práce a celkovými možnostmi
(re)integrace vězněných osob a osob propuštěných z VTOS do společnosti. Sledována
byla také některá další důležitá související témata, jako například spolupráce mezi
pracovníky různých organizací penitenciární a postpenitenciární péče a existence
a fungování mechanismů na podporu osob vracejících se z VTOS.
Klíčová slova: vězněné osoby; výkon trestu odnětí svobody; legislativa; zaměstnání;
integrace; postpenitenciární péče

Abstract
The employment of prisoners and the employment of people released from prison are
very specific and, to date, little explored issues. Thus, one of the main aims of this
study is to facilitate orientation in this issue. Therefore, the study not only summarizes
the key points of reference and findings from previous researches, but also gives
considerable attention to the legislative regulation and setting of conditions for the
employment of convicted persons, and presents data on employment of these persons.
The main part of the study is a research reflection of topics related to employment and
labour integration of persons in prison, or persons who were released from prison. In
addition to the employment of these persons, the attention was also paid to the topic
of requalification programs for persons in prison or other activities supporting possible
future employment in the labour market.
Employment is perceived as a key presumption of reintegration of persons released
from prison in a number of professional texts. At the same time, gaining employment
is only one of the important dimensions of reintegration into society. For this reason,
the study reflected also other factors and connections between the labour market and
the overall possibilities of reintegration of prisoners and persons released from prison
into society. Some other relevant related topics were also monitored, such as cooperation between staff of different penitentiary and post-penitentiary care organizations
and the existence and functioning of mechanisms to support persons released from
prison.
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Úvod

Úvod
Tato studie představuje poznatky získané v rámci výzkumného projektu
„Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS“, který se zaměřoval přednostně
na témata týkající se zaměstnávání a pracovní integrace osob ve výkonu trestu odnětí
svobody (dále jen „výkon trestu“, „VTOS“) a osob, které byly propuštěny z VTOS. Jeho
záměrem bylo zmapovat aktuální situaci, podmínky a možnosti zaměstnávání ve VTOS.
Pozornost byla v této souvislosti věnována také tématu zajištění rekvalifikací u osob
ve VTOS nebo dalším aktivitám podporujícím možné budoucí uplatnění na trhu práce,
respektive vzájemným souvislostem mezi zaměstnáváním a dalšími aktivitami nebo
programy zajišťovanými ve VTOS nebo po jeho opuštění a tím, jak veškeré tyto aktivity
ovlivňují nebo mohou ovlivnit možnosti integrace osob propuštěných z VTOS do společnosti, respektive znovuuvedení těchto osob do společnosti, jak bude blíže vyjasněno
dále v textu. Realizovaný výzkum se tedy nesoustředil výhradně na zaměstnávání
a podporu osob ve VTOS, ale také na důležité otázky týkající se propuštění z VTOS
(příprava na propuštění, situace před propuštěním a po propuštění z VTOS). Výzkum
dále sledoval také další, v této souvislosti velmi významné okruhy otázek, k nimž lze
řadit spolupráci mezi pracovníky různých organizací penitenciární a postpenitenciární
péče a existenci a fungování mechanismů na podporu osob vracejících se z výkonu
trestu.
Další text je rozčleněn do celkem 11 kapitol. V prvních dvou jsou popsány
klíčové pojmy a souvislosti, kdy je diskutována řada především zahraničních teoretických příspěvků k této problematice a stěžejní poznatky ze zahraniční a domácí praxe
týkající se této problematiky. Další kapitola poskytuje přehled o legislativní úpravě
a základním nastavení podmínek pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu a ve čtvrté
kapitole jsou prezentovány nejdůležitější dostupné informace vztahující se k zaměstnávání osob ve výkonu trestu.
Všem těmto otázkám je v této studii věnován značný prostor především proto,
že zaměstnávání osob ve výkonu trestu ovlivňuje značné množství velmi specifických
charakteristik a parametrů, jež jej činí zásadně odlišným tématem od zaměstnávání
netrestaných osob. Představení těchto klíčových charakteristik jsme považovali za
nezbytné pro vhodné uchopení a vhled do této velmi specifické problematiky, a bylo
mu proto nutné věnovat dostatečnou pozornost před prezentací poznatků získaných
z provedených empirických šetření.
Zpracování poměrně detailního přehledu důležitých charakteristik týkajících se
této problematiky ale nebylo motivováno „pouze“ snahou dostatečně se zorientovat
v problematice před analýzou získaných empirických poznatků o ní, ale také vytvořit
takový text, který usnadní orientaci v této specifické a doposud také velmi málo
probádané problematice. Zároveň bylo potřebné, především v první a druhé kapitole,
přiblížit některá stěžejní východiska, která byla do značné míry určující i pro způsob
vyhodnocení poznatků a pro zvolenou podobu této studie – především pojetí integrace
osob ve a po VTOS, jež nebude zužováno pouze na otázku zaměstnání těchto osob,
které vyplývalo přímo ze zadání projektu, ale také otázky jako prekarizace zaměstnání
u odsouzených osob, koncept intersekcionality a další důležité aspekty tematizované
v odborné literatuře nebo zdokumentované předchozími výzkumy.
Pátá kapitola shrnuje metodologii využitou při empirickém šetření. V následujících pěti kapitolách pak jsou pojednány klíčové poznatky získané v rámci provedených
empirických šetření, přičemž každá z těchto pěti kapitol se zaměřuje na určitý
specifický okruh témat týkajících se zkoumané problematiky.
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1. (Re)Integrace, znovuuvedení do společnosti,
vliv prizonizace a desistance
V názvu a zadání námi realizovaného výzkumu, o jehož výstupech pojednává
tato studie, jsou výslovně označeny klíčové aspekty, které vymezují jeho celkové
zaměření: integrace osob ve výkonu trestu odnětí svobody, respektive propuštěných
osob, s důrazem na zaměstnávání. Z takto úsporně vyjádřené specifikace zaměření
výzkumu se může jeho zadání jevit jako poměrně jasně formulované, dobře
ohraničitelné a snadno uchopitelné. Celá problematika je ale z hlediska uchopitelnosti
podstatně složitější, a to již v souvislosti s řadou otázek, které vyvolává i samotný
pojem integrace, respektive jež je v souvislosti použitím tohoto pojmu vhodné
podrobněji rozebrat a náležitě zohlednit.
S pojmem „integrace“ se setkáváme napříč různorodými společenskými
oblastmi, přičemž jako stěžejní je zpravidla vnímána otázka funkčních, případně
dobře fungujících vztahů (respektive možnosti jejich podpory, faktory, které je
komplikují, případně s tím související otázky jako vzájemná slučitelnost, nekonfliktnost,
komplementarita, součinnost, kooperativnost atd.) mezi určitým širším celkem
(společnost, části společnosti) a jeho částmi (jedinci, skupiny osob). Vzhledem
k tomu, že těmto otázkám bylo mnoho pozornosti věnováno především v souvislosti
s tématem soužití cizinců s hostitelskými společnostmi, není překvapivé, že právě
v rámci tohoto tématu byl pojem integrace podroben velmi zevrubné diskusi a bylo
formulováno větší množství konceptuálních přístupů k jeho vymezení. V ČR je často
využívána konceptualizace integrace jako „nepřetržitého oboustranného procesu, který
se opírá o vzájemná práva a odpovídající povinnosti přistěhovalců i hostitelské
společnosti“. Tato konceptualizace je uvedena v předmluvě publikace Příručka
o integraci pro tvůrce politik a odborníky z praxe (Niessen, Schibel, 2005, 5) a následně byla v různých modifikacích používána i dalšími autory věnujícími se otázce
integrace cizinců, nebo bylo v souvislosti s tímto pojmem poukazováno na aspekty
zahrnuté do této definice (např. Bargerová, Divinský 2008; cit. dle Vavrečková,
Bastýř, 2010, 8; MV ČR, 2018).
Nicméně v souvislosti s tématem této studie se popsané pojetí integrace
ukazuje jako problematické, respektive nevyhovující a nepoužitelné. Oddělení
pachatelů trestných činů od společnosti je totiž přímo podstatou trestu odnětí svobody
(srov. ustanovení § 1 odstavec 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody), takže pro vězněné a propuštěné osoby je naopak určujícím hlediskem to,
že vždy jsou ze společnosti vytrženy, uvězněny ve specifickém vězeňském prostředí
(o vlivu prizonizace budeme pojednávat ještě později) a až následně propuštěny zpět
do společnosti. Společnost tak pro tyto osoby po propuštění z VTOS nepředstavuje
nové prostředí (jak tomu bylo u výše zmíněného příkladu soužití cizinců a hostitelské
společnosti), do něhož se potřebují adaptovat. Pojetí integrace jako adaptace osoby na
nové prostředí může ale samozřejmě do jisté míry platit například u osob propuštěných
po dlouhodobých trestech, jež se musejí adaptovat na společenské změny (a jejich
situace tak je v tomto směru bližší situaci již zmiňovaných migrujících osob).
Aby tedy vymezení pojmu integrace lépe odpovídalo situaci osob ve a po
VTOS1 musí být založeno na poněkud odlišných východiscích. Vhodným a také
velmi ilustrativním východiskem pro vymezení pojmu odpovídající popsané situaci
1
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vězněných a propuštěných osob je koncept bulimické společnosti poukazující na
existenci ambivalencí ve vztahu jedince a společnosti, který zformuloval Jock Young
(2007, 25):
Je tu proces, který jsem přirovnal k bulimii sociálního systému:
společnost, jež hlásá liberální mantru o svobodě, rovnosti a bratrství, ale
systematicky praktikuje vyloučení na pracovním trhu, ve veřejném
prostoru a v každodenních interakcích s vnějším světem. Tato společnost
označuje jako „poražené“ ty lidi, kteří se naučili věřit, že svět je složen
z „výherců“ a „poražených“.
Podle Younga inkluze a exkluze spolu fungují vedle sebe, kdy inkluze funguje
zejména kulturně (členové a členky společnosti mají alespoň povědomí o sdílených
hodnotách, které jsou jim zprostředkovány skrze média a instituce) a exkluze strukturně (např. ve formě prekarizace, stigmatizace, urbánního/regionálního vyloučení
atd.). Vlivem této společenské ambivalence může vznikat velmi silný pocit frustrace
a následně alienace, přičemž tyto pocity pak mohou být jedním z důvodů, proč osoby
podle Younga páchají trestnou činnost. V kontextu kulturní kriminologie to následně
znamená, že marginalizované osoby mají povědomí, že ve společnosti je hlavním
kulturním principem konzumerismus (viz Bauman, 2005), nicméně vlivem strukturních
faktorů se jej nemohou účastnit, respektive jejich materiální situace je velmi špatná
a neumožňuje jim to, a proto si obstarají finanční prostředky jiným, většinou ilegálním,
způsobem. Pro naši studii je podstatné, že, jak poukazuje Young (2007, 148),
problémem není nedostatek inkluze nebo integrace, protože dané osoby (potencionálně
páchající trestnou činnost) jsou integrovány dobře (mají povědomí o kulturně-společenských hodnotách), nicméně nemohou se reálně účastnit společenských procesů,
proto případně páchají trestnou činnost. Podle tohoto pohledu tedy propuštěné osoby
nepotřebují integraci v původním slova smyslu, ale spíše poskytnutí a vytvoření
strukturních podmínek pro jejich návrat do společnosti, což můžeme nazvat určitou
reintegrací, a to ve smyslu znovuuvedení do společenských struktur.
Podobný pohled představuje Loïc Wacquant (2010, 612):
Jak mohou být bývalí vězni „re-integrováni“, když nebyli nikdy předtím
integrováni a pokud neexistuje žádná vhodná sociální struktura, která by
se jim věnovala mimo vězení?
Wacquant integraci konceptualizuje zejména na základě materiální deprivace
a situace ve Spojených státech, kde většinu vězeňské populace tvoří osoby pocházející
z chudých poměrů, zažívající etnorasové stigma nebo nejčastěji kombinaci obojího,
případně osoby, které jsou fyzicky či duševně znevýhodněné. Stejně jako Young
kriminalitu spojuje se strukturními problémy, respektive absencí možností se důstojně
účastnit společenských procesů a interakcí, byť nerozlišuje, zda jsou způsobeny
zmiňovaným bulimickým efektem nebo jsou vinny samy o sobě.
Je potřeba také zdůraznit, že oba tito autoři vnímají (re)integraci propuštěných
osob jako komplexní proces, jenž mimo penitenciární a postpenitenciární péči
zahrnuje i společnost a její kulturní a institucionální nastavení, které podle nich
„produkuje“ odsouzené a vězněné osoby a podílí se na jejich recidivě. Wacquant
(2010) v tomto ohledu poukazuje, že celý proces návratu do společnosti se pro
propuštěné osoby stává jakousi byrokratickou šarádou vedoucí zpět do vězení.
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Mluvíme-li tedy o (re)integraci propuštěných osob, musíme mít na paměti,
že se jedná o velmi komplexní proces zahrnující specifické společensko-kulturní
nastavení a případnou změnu tohoto nastavení. Zároveň se tento proces týká širokého
spektra osob, které na jedné straně potřebují zajistit stejné materiální podmínky
a příležitosti, a na druhé straně specifický přístup podle své situace, protože se mohly
do výkonu trestu dostat z nejrůznějších důvodů a disponují lišící se mírou kapacit
a dispozic (k pojmu dispozice více viz Nussbaum, 2006). Například uživatelé a uživatelky drog potřebují po propuštění mít možnost materiálního zajištění stejně jako
ostatní propuštění, ale zároveň potřebují specifickou podporu s ohledem na jejich
drogovou minulost/přítomnost.
Nicméně není také jasné, co vlastně pojem (re)integrace představuje,
respektive co má být předmětem (re)integrace, jestli asistence vedoucí k posílení
sociální dovedností, kapacit a dispozic, případně řešení psychologických nebo psychiatrických traumat, nebo řešení praktických problémů (např. materiální deprivace).
V kriminologickém diskurzu se proto spíše vžil pojem reentry, tedy znovuuvedení
do společnosti, který v sobě zahrnuje různé dimenze (re)integrace a vhodněji tedy
konceptualizuje celý proces. Zároveň v sobě obsahuje i rozměr asistence – úkon
uvedení v sobě zahrnuje nějakého aktéra nebo aktérku, kteří aktivně otevírají cestu
a do jisté míry vytvářejí příznivé podmínky pro uvedení dané osoby či jiné entity,
v našem případě propuštěné osoby.
V kriminologii následně existuje řada výzkumů, která se zabývá problematikou,
pro niž se vžil pojem desistance (česky desistence, viz Tomášek et al., 2017), který
se zabývá faktory, které přispívají u propuštěných osob k tomu, aby vydržely nepáchat
další trestnou činnost neboli jaké předpoklady by měly být splněny, aby byly osoby
úspěšně znovuuvedeny do společnosti a už se z ní nevrátily zpět do vězení. Jak
poukazují Celeste Davis, Stephen Bahr a Carol Ward (2013, 448), neměli bychom
ovšem zaměňovat desistenci se znovuuvedením do společnosti a (re)integrací. A to
proto, že může nastat situace, kdy daná osoba může úspěšně desistovat, tedy
nepáchat trestnou činnosti, ale přesto být marginalizována. Faktory podporující
desistenci je tedy nutné chápat jako faktory, které k znovuuvedení a (re)integraci
přispívají, ale nelze je vnímat jako „záruku“, že u desistující osoby zaznamenáme i
okolnosti svědčící o jejím znovuuvedení či (re)integraci. V literatuře jsou do souvislosti
s pojmem desistence často dávány tyto klíčové okolnosti:
• stigmatizace (např. Earle, 2017; Jones, 2003; LeBel, 2008; Murphy et al., 2011;
Winnick, Bodkin, 2008);
• stabilní zaměstnání (např. Ahmed, Lång, 2017; Hattery, Smith, 2010; Kurtovic,
Rovira, 2017);
• rodina a sociální kapitál (např. Breese et al., 2000; Davis et al., 2013; Farrall et al.,
2010);
• bydlení (např. Farrall et al., 2010; Hattery, Smith, 2010; Western et al., 2015);
• vliv prizonizace na znovuuvedení a desistenci (např. Jones, 2003; Shivy et al.,
2007; Werth, 2012);
• materiální deprivace (např. Kurlychek et al., 2007; LeBel et al., 2008; Western et
al., 2015);
• užívání drog (např. Brown, 2011; Davis et al., 2013; Moran, 2014);
• fyzická a psychická znevýhodnění (např. Brown, 2011; Davis et al., 2013; Moran,
2014);
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• motivace (např. Davis et al., 2013; Kurtovic, Rovira, 2017; Liem, Richardson,
2014; Maruna, 2001);
• vzdělání a rekvalifikace (např. Breese et al., 2000; Brown, 2011; Jones, 2003);
• etno-rasové stigma a rasismus (Abrams, Lea III, 2016; Bumiller, 2015; Hattery,
Smith, 2010);
• doprava (Brown, 2011; Burch, 2017; Shivy et al., 2007);
• dluhy (Breese et al., 2000; Murphy et al., 2011);
• euforie po propuštění (Breese et al., 2000).
Nejvíce pozornosti bylo věnováno stigmatizaci, zaměstnání, bydlení, rodinným
vazbám a sociálnímu kapitálu a sítím, vlivu prizonizace, materiální deprivaci a užívání
drog. V českém prostředí bylo nejvíce v této souvislosti tematizováno zaměstnání
(Bareš, Mertl, 2016; Mertl, Bareš, 2017, 2018; Tomášek et al., 2017), byť v poslední
studii jsme explicitně poukazovali na to, že situace propuštěných osob je mnohem
složitější a komplexnější a že není možné ji řešit pouze zajištěním zaměstnání (viz
Mertl, Bareš, 2018).
Jak poukazuje Sam King (2014, 2), v rámci desistence pak v literatuře existují
tři hlavní přístupy, jak by tyto překážky měly být překonány a kdo je hlavním
činitelem v jejich překonávání:
(1) hojně zmiňovaný je psychologicko-individualistický přístup Shadda Maruny
(2001), který zkoumal pomocí narativních rozhovorů příběhy propuštěných osob
a jejich pochopení sama sebe, své pozice ve společnosti a předešlé páchání trestní
činnosti. Podle Maruny je pro úspěšnost desistence klíčové psychologické nastavení
daných osob a jejich vnitřní změna postojů, takže zkoumal, za jakých okolností
k takovým změnám dochází. Ve svém výzkumu zjistil, že propuštěné osoby často
vlivem stigmatizace zažívaly zmar a byly přesvědčeny, že nemají jinou možnost než
páchat trestnou činnost a že neexistuje nic, co by jim pomohlo změnit svůj život.
Takové osoby v jeho vzorku byly stále aktivními pachateli trestné činnosti a nikdy
neměly delší období desistence. Naopak osoby, které úspěšně desistovaly, vykazovaly
velkou míru víry ve skutečnost, že mohou svůj život kontrolovat samy a že záleží
pouze na nich, jaký budou žít život. Tyto osoby prošly procesem, který Maruna
označuje jako rituál vykoupení, což je událost nebo situace, která se dotyčným
osobám stala a kterou si zpracovaly a interpretovaly si ji jako určitý životní zlom. Jak
ukazuje King (2014, 34–35), tyto životní zlomy mohou nabýt různorodé podoby,
například zlepšení rodinných vztahů, přestěhování, rodičovství, nalezení nových přátel
a mnoho dalších. Na tento výzkum navázala řada dalších výzkumníků a výzkumnic,
například Marguerite Schinkel (2014), která realizovala podobné narativní rozhovory
s vězněnými osobami, nebo Celeste Davis, Stephen Bahr a Carol Ward (2013), kteří
tento přístup označují jako kognitivně transformační teorii (cognitive transformation
theory), přičemž poukazují, že úspěšná desistence je závislá na otevřenosti ke změně
„kriminální identity“ a reinterpretaci kriminálních aktivit jako něčeho, co ubližuje
ostatním.
(2) druhý přístup je strukturní a zastávají jej například Richard Jones (2003),
Dominique Moran (2014) nebo Melissa Burch (2017). Podle tohoto přístupu jsou klíčové
pro úspěšnou desistenci zejména strukturní podmínky, zejména diskurz týkající se
propuštěných osob, společenská imaginace (tj. atributy, jež si společnost spojuje
s propuštěnými osobami) a institucionální nastavení. Burch (2017) pak poukazuje, že
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strukturální přístup v podobě zajištění adekvátních podmínek pro znovuuvedení do
společnosti pak vytváří také prostor pro individuální sebereflexi a možnosti změny
postoje.
(3) třetí přístup je určitou fúzí dvou předešlých, přičemž vychází z kritiky
směřující ke skutečnosti, že v rámci prvního přístupu jsou propuštěné osoby brány
jako super-aktéři (super-agent), kteří mohou mít vše pod kontrolou a záleží pouze na
nich, jestli budou desistovat, a v rámci druhého přístupu zase super-hlupáci (superdupe), jejichž život je determinován čistě vnějšími faktory, na něž nemají žádný vliv
(King, 2014; LeBel et al., 2008). Řada výzkumníků a výzkumnic (Davis et al., 2013;
Farrall et al., 2010; King, 2014; LeBel et al., 2008) tedy poukazuje, že v procesu
desistance hraje roli aktérství v Marunově slova smyslu, ale toto aktérství se odehrává
v určitých strukturních podmínkách, které nabízejí specifické příležitosti, ale také
překážky, takže do velké míry ovlivňují aktérství. Davis, Bahr a Ward (2013) v tomto
ohledu představili teorii životního směřování (life course theory), kdy je podle nich
klíčové, aby propuštěné osoby měly kolem sebe sociální sítě a struktury, které jim
dodávají materiální a psychologickou podporu, aby byla podpořena motivace a sebedůvěra propuštěných osob. Je tedy nasnadě, že špatně nastavené strukturní podmínky
mohou velmi negativně ovlivnit individuální psychologii a motivovanost osob a naopak.
Ke všem přístupům je navíc nutné dodat, jak poukazuje King (2014, 30–32), že
osobní motivace, cíle a tužby, stejně jako strukturní podmínky (příležitosti a bariéry)
se mění v čase, takže desistenci je nutné chápat nikoli jako jednorázový akt nebo
událost, ale jako neustále probíhající proces. Možnosti (re)integrace a znovuuvedení
do společnosti a kapacity a dispozice pro ně se mohou i u jedné osoby v čase
proměňovat (v důsledku vnitřních stimulů či autonomního rozhodování osoby samotné,
stejně jako působením řady různých vnějších vlivů), nebo mohou být nahrazeny či
doplněny jinými cíli či preferencemi, a to jak v případě neúspěchu snah o návrat, tak i
v případě úspěchu, tj. v situaci kdy se dotyčná osoba výrazně „posouvá dál“, ať už
v rovině profesních kompetencí, motivace, hodnot atd.:
Otázka je, jestli je pro něho podstatný se posunout dál. Pro koho je to podstatný
a cítí tu příležitost a touhu a má jí, tak je to to nejlepší, co může bejt. Ale pak
jsou samozřejmě ještě příležitosti v rámci jednoho podniku. Kdy ten člověk získá
zkušenosti v rámci jednotlivejch pozic. [...] To jsme měli holčinu, která byla
barmanka. Sem jí tady měl na jednom rautu, a tam vyšvihla neuvěřitelný mísy
[obložené mísy] a strašně se do toho jako ponořila. A nás napadlo, že jí tímhletím způsobem jako povýšíme a získáme pro ní jako vopravdu specifickou roli
vedoucí těch rautů, [posuneme ji] z tý nižší funkce, to znamená dostane
instrukce a pak už je to celé na ní, ty rauty. Pro člověka, kterej tohleto zažije, je
to obrovskej posun vnitřní a získání nějaký sebedůbery, že jako na tohle mám,
že nejsem naprosto mimo a že jsem neproseděla celej život. Je to obrovsky
motivační. (popis zkušeností z praxe zástupce sociálního podniku zaměstnávajícího mj. osoby s trestní minulostí v rozhovoru provedeného pro potřeby
výzkumného projektu „Analýza překážek v zaměstnání osob propuštěných
z VTOS na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora
sociálního dialogu“, viz Mertl, Bareš, 2018)

Významným faktorem, který se prolíná celou problematikou desistence
a znovuuvedení do společnosti je vliv prizonizace na vězněné a propuštěné
osoby. Tento vliv pramení ze skutečnosti, že vězení je tzv. heterotopií (Foucault,
1997), tedy místem, kde platí rozdílná pravidla od zbytku společnosti, nebo totální
institucí (Goffman 1968), kdy jsou pravidla jasně daná a přísně vynucována, byť, jak
poukázal Gresham Sykes (2007), totálnost není tak totální, jelikož vězeňský personál
zpravidla nemá kapacity, aby vynucoval všechna pravidla, proto v některých situacích

12

1. (Re)Integrace, znovuuvedení do společnosti, vliv prizonizace a desistance

fungují neformalizované vztahy. Vliv prizonizace je nicméně i přesto velmi silný a dobře
dokumentovaný v literatuře (např. Barak, Stebbins, 2017; Maruna, 2001; Schinkel,
2014), přičemž jsme na něj v našem výzkumu také poukazovali (Mertl, Bareš, 2018).
Spočívá ve skutečnosti, že vlivem vězeňského režimu, který je velmi autoritativní
a má tendenci řídit časoprostorovost vězněných osob, jsou vězněné a následně propuštěné osoby zbaveny velké části své autonomie, což jim následně velmi ztěžuje
návrat do společnosti, zvláště v situacích, kdy je od nich vyžadována osobní zodpovědnost, k níž je ovšem ve vězení nikdo nevedl, spíše naopak. Propuštěné osoby jsou
následně velmi zmatené, bojí se interakcí, děsí je otevřené prostory a nejsou schopny
se rozhodovat a strukturovat si svůj čas.
Zmiňované faktory, které působí při procesu desistence, jsou obvykle zkoumány
pouze jednotlivě a jejich vliv a možná opatření jsou zpravidla analyzovány odděleně od
ostatních faktorů. To je problematické, protože výše uvedené faktory (jakožto i další
zde nezmiňované faktory) nepůsobí na osoby odděleně, nýbrž souběžně, provázaně,
a navíc se i navzájem podporují a reprodukují. Toto jejich působení může být jak
negativní, tak i pozitivní. Pokud tedy propuštěná osoba například získá zaměstnání,
neznamená to, že se vyřešily její problémy způsobené absencí adekvátního a důstojného bydlení, její společenská stigmatizace nebo psychologické trauma. Z tohoto
důvodu je příhodné nazírat na jednotlivé faktory a jejich působení intersekcionálně.
Intersekcionalita je pojem, který do společenských věd dostal v rámci feministických
studií, kde původně označoval provázání působení genderu, etnicity a sociální třídy
na marginalizaci žen v západních společnostech (Walby et al., 2012). Později byla tato
orientace na vyjmenované faktory kritizována jako nedostačující, protože neodpovídala
dynamicky se měnícím společnostem, proměnlivosti významu různých faktorů a tomu,
že určité specifické situace vznikaly, respektive zanikaly (Winker, Degele, 2011). Na to
ve svém přístupu navázali Sumi Cho, Kimberlé Crenshaw a Leslie McCall (2013)
konceptualizací intersekcionality jako otevřeného analytického nástroje, který zahrnuje
jak doposud diskutované faktory – přičemž zdůrazňuje jejich vzájemnou provázanost,
tak je zároveň otevřený vůči možnosti zahrnutí nově zkoumaných faktorů a vůči snaze
adekvátně zohlednit konkrétní situaci skupin osob, jejichž marginalizace je zkoumána.
V tomto kontextu se začala intersekcionalita prosazovat i v kriminologii (např. Bunn,
2018; Burgess-Proctor, 2006; Henne, Troshynski, 2013; Potter, 2013), kde se mimo
jiné spojila právě s desistencí. Rebecca Bunn (2018) poukázala, že v souvislosti
s návratem nebo znovuuvedením do společnosti se často mluví o vícenásobných
a komplexních potřebách, které propuštěné osoby mají, nicméně výzkumy v rámci
kriminologie tuto komplexitu nezohledňují. Podle ní nabízí intersekcionalita jasný
a srozumitelný nástroj a prizma, skrze nějž lze na situaci propuštěných osob nahlížet
z hlediska propojených a vzájemně působících strukturních bariér a zároveň také
individualizovaného aktérství jednotlivých propuštěných osob. Proces znovuuvedení do
společnosti by tak měl reagovat na strukturní překážky (např. absence bydlení,
zaměstnání, stigmatizace, nedostupná lékařská péče atd.), ale také řešit individuální
problémy (psychologická traumata, rodinné vztahy atd.) a posilovat kompetence,
kapacity a dispozice, aby propuštěné osoby mohly po nějaké době problémy začít řešit
samy a staly se plnohodnotnými společenskými aktéry. Je důležité zmínit, že v analýze
využíváme intersekcionalitu otevřeně – nezkoumáme genderové náležitosti znovuuvedení do společnosti, ale spíše chápeme vězněné a propuštěné osoby jako určité
skupinové kategorie, u kterých se prolínají specifické problémy, limity a bariéry, které
je potřeba řešit naráz a provázaně, aby se zvýšila pravděpodobnost desistence
a úspěšného návratu do společnosti.
Právě otázka intersekcionality je i hlavním důvodem, proč není v této studii
pozornost zaměřena výhradně na pracovní integraci a proč se studie na některých
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místech dotýká i dalších otázek, které jsou ovlivněny uplatněním na trhu práce
(respektive na „vězeňském trhu práce“ – pracovních pozicích, které mohou vykonávat
osoby ve VTOS), pracovní integrací osob ve a po VTOS, případně programy na její
podporu. Pracovní integrace totiž k možnostem celkové integrace přispívá jednak
sama o sobě a jednak může vytvářet další specifické předpoklady využitelné pro
integraci v dalších oblastech (návyky, schopnost převzít odpovědnost, samostatnost
v rozhodování atd.), stejně tak ji ale může za určitých okolností i zbrzdit (nelegální
zaměstnání nebo pracovní prostředí/kolektiv, ve kterém je dotyčný jinak ohrožen
rizikem recidivy, přerušení účasti v preventivních nebo terapeutických programech
atd.). Z těchto důvodů bylo potřebné se věnovat podrobněji také výchozímu pojmu
integrace, neboť pracovní integrace představuje stěžejní, nikoliv však jediný aspekt
integrace.
V naší práci budeme vycházet v rámci desistence zejména ze strukturního
přístupu, a to ze dvou důvodů.
(1) Jak už bylo řečeno, prostřednictvím strukturních podmínek se dají do velké
míry ovlivňovat možnosti, jaké propuštěné osoby mají, a následně do určité míry také
jejich motivace. V tomto ohledu by tedy měly být vybudovány adekvátní strukturní
podmínky jako první, aby měly propuštěné osoby co nejjednodušší znovuuvedení do
společnosti. Do strukturních podmínek přitom řadíme i dostupnou (terénní) sociální
práci, asistenci a terapie. Právě poskytnutí dostatku možností, pomoci a asistence je
podle nás hlavním motivačním prvkem pro propuštěné osoby, aby následně desistovaly
a změnily svoje postoje a pohledy na život. Opačný přístup, tedy vkládání osobní
zodpovědnosti do propuštěné osoby, která by se měla sama motivovat a uskutečnit
návrat do společnosti, je dysfunkční, což ukázal nejenom náš výzkum (Mertl, Bareš,
2018), ale i řada dalších studií (např. Barry, 2016; Earle, 2017; Hattery, Smith, 2010;
Kurtovic, Rovira, 2017; Murphy et al., 2011; Western et al., 2015). Ostatně to názorně
ilustruje i jeden výrok propuštěné osoby, s níž jsme se setkali během minulých
výzkumů:
Člověk takhle... jak si život zařídí, takovej ho má. A všude – tak je to v base, tak
venku. Jenže v base to jde, ale venku to nejde. Je to obráceně. Dřív to nešlo
v base, šlo to venku. Dneska je to obráceně – v base to jde, ale venku to nejde.
(viz Mertl, Bareš, 2018, 28)

Na výroku je názorně vidět, že daná osoba je velmi demotivována jakkoliv se
snažit, jelikož vnímá absenci jakékoliv pomoci a asistence, a naopak považuje
za jednodušší, se začlenit do vězeňského prostředí.
(2) Pro analýzu individuálních postojů propuštěných osob nemáme v rámci
tohoto výzkumu odpovídající data, byť jsme se s některými projevy demotivace
související se situaci po propuštění a životními příběhy setkali během minulých
výzkumů. V tomto výzkumu nebyly příběhy, zkušenosti a prožitky vězněných nebo
propuštěných osob předmětem vytváření a analýzy dat.
Na faktory, které je potřeba strukturně řešit, následně budeme nahlížet optikou
intersekcionality, což znamená, že je vnímáme jako velmi provázané, působící
najednou a vzájemně se posilující a reprodukující, což znamená, že je lze řešit pouze
ekvivalentně provázanými opatřeními, jež budou zacílena jak na penitenciární
a postpenitenciární péči, tak na širší společnost.
Zároveň je nutné v závěru této kapitoly zdůraznit, že snaha o znovuuvedení
a (re)integraci je v praxi samozřejmě velmi náročným procesem, jehož úspěch není
nikdy zaručen, pokroky v tomto směru mohou být jen velmi malé nebo se projeví až
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za dlouhou dobu. Mimo řady vnitřních i vnějších faktorů, o nichž byla řeč výše, mohou
navíc možnosti znovuuvedení a (re)integrace ovlivnit také pozice a přístupy jednotlivých institucí a jejich pracovníků a pracovnic k těmto osobám (viz Bareš, 2018;
Tomášek et al., 2017). Právě z těchto důvodů je na místě, aby i snahy o implementaci
opatření jednotlivých institucí co nejvíce odpovídaly jak situaci různých marginalizovaných či vyloučených osob, tak také pozici, z níž s těmito osobami jedná ta která
instituce (respektive její konkrétní pracovník) a podmínkám, ve kterých tato instituce
působí.
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2. Hlavní hlediska zaměstnávání osob ve a po
VTOS a faktory determinující možnosti pracovního uplatnění těchto osob
Jak již bylo uvedeno, zaměstnání vězněných a propuštěných je věnována velká
pozornost v mnoha kriminologických výzkumech, přičemž v některých studiích bývá
vnímáno jako klíčový faktor při návratu osob z výkonu trestu do společnosti (Ahmed,
Lång, 2017; Ramakers et al., 2017; Tomášek et al., 2017). Nicméně někteří
výzkumníci a výzkumnice (Hattery, Smith, 2010; Shivy et al., 2007) poukazují, že
zaměstnání je pouze jednou z důležitých dimenzí znovuuvedení a (re)integrace do
společnosti, která závisí na dalších důležitých okolnostech a je propojená s dalšími
faktory. Proto a v souladu s výše deklarovaným intersekcionálním přístupem se dále
v textu a především v analýze zaměřujeme nejenom na zaměstnání, ale také na další
faktory a některé další souvislosti mezi uplatněním na trhu práce a celkovými
možnostmi (re)integrace vězněných osob a osob propuštěných z VTOS do společnosti.
Zároveň je třeba zdůraznit, že zaměstnávání vězněných a propuštěných osob je
důležité nejen pro tyto osoby samotné, ale zároveň je jak morálním, tak také
pragmatickým zájmem společnosti a řady institucí, které ji reprezentují. Velmi
zajímavé je rovněž pro ekonomické subjekty, které odsouzené osoby zaměstnávají.
V souvislosti se zaměstnáváním osob ve VTOS poukazuje Vězeňská služba
ČR (dále též VS ČR) na oba výše uvedené klíčové aspekty (re)integrace jako na hlavní
benefity pracovní integrace vězňů v sekci webových stránek věnované zaměstnávání
vězňů:2
Zaměstnávání vězňů pomáhá při jejich návratu do společnosti. Získáváním
pracovních návyků a jejich vyšší vzdělaností se budou moci lépe uplatnit na trhu
práce. Práce a její výsledky přináší benefity nejen vězněné osobě, která je
v prvních měsících po propuštění nejvíce ohrožena recidivou, ale také celé
společnosti, jelikož je předpoklad, že odsouzení nebudou z důvodu seberealizace
v takové míře nuceni páchat další trestnou činnost.

K nejdůležitějším konkrétním přínosům, k nimž by mělo zaměstnávání osob
ve VTOS přispívat, lze podle VS ČR řadit především to, že:3
• pomáhá při návratu do společnosti;
• napomáhá ke snížení recidivy;
• pracující vězni mohou platit náklady výkonu trestu ze svého výdělku;4
• pracující vězni mohou hradit škody způsobené trestnou činností;
• práce vytváří a udržuje pozitivní návyky;
2

Viz https://www.vscr.cz/o-nas/zamestnavani-veznu/vyhody-zamestnavani-odsouzenych/.

3

Viz tamtéž.

4

V případech, kdy je čistá měsíční odměna příslušející odsouzenému nižší než cca 6 500 Kč (více viz níže),
uhradí odsouzený náklady trestu jen částečně (tj. srážka na úhradu nákladů trestu je nižší než maximální
stanovená výše srážky na úhradu nákladů trestu, jež aktuálně činí 1 500 Kč), protože srážka ze mzdy
může činit nejvýše 23 % z čisté měsíční odměny odsouzeného. Některých odsouzených se pak tento bod
netýká vůbec, protože jsou od úhrady nákladů osvobozeni (odsouzení, kterým nebyla práce přidělena,
studují, účastní se terapií v rozsahu více než 21 hodin týdně atd.).
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• získáním pracovních návyků a s vyšší vzdělaností se odsouzení budou moci lépe
uplatnit na trhu práce po propuštění z výkonu trestu.
Předložený výčet je ale přirozeně velmi obecný a přínosy zaměstnání ve VTOS
jsou vysoce individuální a liší v závislosti na celé řadě okolností, jež lze rozlišit do
těchto hlavních okruhů:
• charakteristiky osoby ve výkonu trestu (psychické, sociální, délka trestu, kvalifikace
a profesní předpoklady, pracovní zkušenosti atd.);
• typ věznice5 nebo oddělení rozlišený podle způsobu vnějšího střežení, zajištění
bezpečnosti a režimu výkonu trestu (tj. věznice s ostrahou nebo věznice se zvýšenou ostrahou), a oddělení, do kterého byl odsouzený zařazen na základě
vyhodnocení stupně nebezpečnosti (stupeň zabezpečení oddělení ve věznicích
s ostrahou – více viz níže), pracovní zařazení této osoby;
• pracovní příležitosti v konkrétním vězeňském zařízení.6
Z těchto tematických okruhů se další text zaměří na všechny uvedené otázky,
kdy budou charakterizovány jak možnosti zaměstnávání ve vězeňských zařízeních,
případně u jiných subjektů mimo areál VZ, tak charakteristiky odsouzených jako
pracovní síly, přičemž bude zohledněno i to, do jaké míry je v tomto směru určující
zařazení osob ve VTOS, respektive implikace, které z něho plynou pro možnost
pracovního uplatnění odsouzených osob ve VTOS.
Z výše uvedeného přehledu benefitů, které VS ČR spojuje se zaměstnáním
osob ve výkonu trestu, je patrné, že VS ČR klade značný důraz na snahu zlepšit
možnosti pracovního uplatnění osob ve VTOS poté, co výkon trestu opustí
(samozřejmě nikoliv výhradně – ve výčtu jsou uvedeny i benefity pro odsouzeného,
které jsou důležité již během VTOS, jako např. úhrada nákladů na výkon trestu, ale i
ty jsou ve svém důsledku důležité pro život osoby po propuštění z VTOS, neboť
podstatným způsobem určují „startovní pozici“ osoby po propuštění z výkonu trestu).
Samotné zaměstnání ve výkonu trestu ale nemusí být v tomto směru rozhodující okolností. Především samotný výkon trestu totiž představuje okolnost, která
zásadním způsobem určuje situaci osoby po propuštění z VTOS. I tak je ale situace

5

Pojem věznice v tomto textu vždy odkazuje jak na věznice, tak na zvláštní oddělení vazebních věznic.
Vztahy mezi pojmy věznice, vazební věznice, vězeňská zařízení atd. a použití pojmu vězeňské zařízení
blíže objasňuje také následující poznámka.

6

Vězeňské zařízení (dále též „VZ“ – celkem 35) je všeobecné označení pro zařízení pro výkon trestu,
vazby nebo zabezpečovací detence. Zahrnuje věznice (25), vazební věznice (10) a ústavy pro výkon
zabezpečovací detence (2). V tomto případě, kdy je řeč o odsouzených osobách, lze proto v této
souvislosti použít i užší pojem věznice. Obecnější pojem vězeňská zařízení byl na tomto místě ale zvolen
proto, že odkazuje (na rozdíl od užšího pojmu věznice) na jednotlivé organizační složky VS ČR, jakkoli ty
se pak dále liší mj. podle toho, zda byly primárně zřízeny jako věznice nebo vazební věznice. V současné
době ale zajišťují výkon trestu všechny věznice i vazební věznice. Celkem 4 věznice pak zajišťují také
výkon vazby. Pouze výkon trestu tak zajišťuje 21 VZ, jejichž součástí je oddělení pro výkon trestu. Výkon
vazby zajišťuje 14 VZ s oddělením pro výkon vazby a trestu). V rámci dvou VZ (jedné věznice a jedné
vazební věznice) pak je souběžně s oddělením pro výkon trestu, respektive pro výkon vazby a trestu
zřízené také oddělení pro výkon zabezpečovací detence (ústavy pro výkon zabezpečovací detence, celkem
ve 2 VZ). V tomto bodě tedy bylo použito obecnější označení vězeňské zařízení ve snaze zdůraznit,
že možnosti vytváření, respektive podpory tvorby pracovních příležitostí v daném VZ značně determinuje
to, jaká oddělení jsou jeho součástí, jaké jsou počty vězněných zařazených v jejích jednotlivých
odděleních, respektive jaký je v zařízení počet osob, které podléhají odlišným legislativním úpravám. (Jeli tedy řeč o pracovních příležitostech ve vězeňských zařízeních pro odsouzené osoby, jsou tím na tomto
místě myšleny pouze ty pracovní příležitosti, ke kterým mají přístup osoby ve výkonu trestu v daném VZ,
tj. tento bod se i přes použití pojmu VZ netýká osob ve výkonu vazby nebo osob v zabezpečovací detenci
v tomtéž VZ).
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osob propuštěných z VTOS přirozeně značně odlišná od situace osob ve VTOS, a to
jak s ohledem na jejich právní status a legislativní rámec, který je pro ně určující,7 tak
samozřejmě vzhledem k charakteristikám prostředí, ve kterém se pohybuje. Z hlediska
této studie je přitom důležité zejména to, že při hledání pracovního uplatnění se tato
osoba již nepohybuje na specifickém „vězeňském“ trhu práce (kdy její pracovní
uplatnění reguluje specifická legislativní úprava8), ale na otevřeném trhu práce, stejně
jako jiní uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání9 či osoby žádající o registraci
nebo již provozující živnost10, byť se jejich pozice na tomto otevřeném trhu práce
v řadě ohledů stále velmi výrazně liší od pozice netrestaných osob (srov. pozn. 7 a 10,
respektive další text).
Také hlavní benefity uplatnění osob propuštěných z VTOS lze rozdělit na ty,
z nichž mají prospěch propuštěné osoby samotné, výhody pro zaměstnavatele
a společenské dopady. V souvislosti se situací propuštěných osob samotných je třeba
poukázat především na fakt, že získání pracovního uplatnění představuje v podstatě
nezbytnou (jakkoli ale rozhodně ne výhradní)11 podmínku pro opětovné začlenění
propuštěných osob do společnosti a pro snížení rizika recidivy (srov. Bareš, Mertl,
2016, 1).
Snížení rizika recidivy lze ale současně chápat i jako stěžejní společenský
a ekonomický benefit. Zaměstnáním propuštěných osob je současně využit pracovní
potenciál společnosti a zlepšuje se zaměstnatelnost osob, které lze přiřadit mezi osoby
ohrožené na trhu práce a jež jsou ohrožené sociálním vyloučením. To přispívá k lepší
společenské mobilitě osob s nižším sociálním statusem a zvyšuje sociální soudržnost
společnosti.
Stěžejním benefitem pro zaměstnavatele je pak možnost získání pracovní síly
v situaci, kdy na straně zaměstnavatelů nadále přetrvává vysoká poptávka po pracovní

7

Právní postavení osoby ve VTOS určuje zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně
některých souvisejících zákonů. To je podstatný rozdíl oproti osobám po VTOS. I tyto osoby ale jsou
z hlediska svého právního statusu v odlišném právní situaci než osoby, které nebyly trestány. To se týká
především osob, které byly propuštěny podmíněně během doby trvání trestu (jejich právní postavení
určují ustanovení § 88–91 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Ale také osoby, které výkon trestu
ukončily skončením doby trvání trestu, mají v řadě ohledů odlišný status než osoby netrestané (záznam
v Rejstříku trestů a z něho vyplývající právní skutečnosti).

8

Tj. především zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících
zákonů. Postavení těchto osob je ale současně upraveno i v další legislativě, například v ustanovení § 25
odst. 2) písmeně b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v ustanovení § 116 odst. 2) zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v ustanovení § 3 odst. 3–6) zákona č. 96/2004 Sb., zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních atd.

9

Uchazečem o zaměstnání je v textu myšlena osoba registrovaná jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu
práce dle ustanovení § 24 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Za zájemce o zaměstnání jsou
dále v textu považovány všechny osoby, které aktivně usilují o získání legálního pracovního místa (včetně
krátkodobých zaměstnání, brigád atd.), tj. i osoby, které nejsou na Úřadu práce registrovány jako
uchazeči nebo zájemci o zaměstnání dle ustanovení § 22 a 24 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
a práci aktivně hledají, ať už s využitím služeb Úřadu práce, dalších institucí trhu práce (pracovní
agentury), nebo bez využití služeb zprostředkovávajících možnosti pracovního uplatnění.

10

V případě osob propuštěných z VTOS neplatí pro založení živnosti oproti ostatním zájemcům o založení
živnosti žádné zvláštní omezující podmínky, s výjimkou situace, kdy byla osoba odsouzena za úmyslný
trestný čin, který byl spáchán v souvislosti s podnikáním nebo předmětem podnikání, které má zájem
registrovat a vykonávat (viz ustanovení § 6, odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

11

Srov. např. MPSV, nedatováno, 13; Přesličková, Zhřívalová, 2018; Rubikon, 2018. Zároveň je třeba
upozornit na to, že ač má pracovní uplatnění pro integraci většiny osob propuštěných po výkonu trestu
zpravidla ústřední roli, pro určité skupiny osob nemusí být tato okolnost stěžejní, nebo dokonce ani
relevantní (např. osoby pobírající invalidní důchod, osoby pobírající starobní důchod). Je ale zřejmé,
že z celkového počtu propuštěných osob jich má pouze zanedbatelné minimum jiné příjmy než
z výdělečné činnosti, respektive má po propuštění i bez výdělečné činnosti dostatečný příjem.
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síle a pro zaměstnavatele je obtížné najít dostatek vhodných uchazečů i na místa,
na která není potřebná specializovaná kvalifikace, respektive je pro ně obtížné si
pracovní sílu na těchto místech udržet. Pro zaměstnavatele mohou být propuštěné
osoby zajímavé také díky některým osobnostním vlastnostem, jejich motivaci
a postojům k práci (ochota pracovat, nasazení, snaživost) nebo v souvislosti s jejich
předchozími pracovními zkušenostmi získanými v podobných oborech nebo na podobných pracovních pozicích (viz Bareš, Mertl, 2016; Tomášek et al., 2017).
Osoby propuštěné z VTOS představují velmi heterogenní skupinu osob lišící se
v řadě ohledů, včetně jejich možností uplatnění na trhu práce. Okruh charakteristik,
podle nichž se tyto osoby liší a které mohou ovlivňovat jejich možnosti uplatnění na
trhu práce, je přitom velmi široký. Mezi nejdůležitější lze řadit především:
• právní postavení propuštěné osoby – především rozdílná situace osob propuštěných
podmíněně a osob opouštějících VTOS po skončení doby trvání trestu, lišící se
postavení osob v závislosti na záznamu v Rejstříku trestů (dále jen „RT“) a na délce
trvání omezení vyplývajících ze záznamu v RT;
• trestní minulost osoby – ta je přitom charakterizovaná řadou klíčových aspektů jako
druh trestné činnosti, za níž byl dotyčný odsouzen, počet a charakter spáchaných,
odhalených a dokázaných trestných činů, počet, druh a délka udělených trestů,
doba od propuštění z výkonu trestu či finanční dopady spojené s VTOS (více viz
Bareš, Mertl, 2016, 18–19);
• dosažená kvalifikace, předchozí profesní kariéra, pracovní zkušenosti a kompetence
a možnosti a překážky bránící jejich využití při hledání pracovního uplatnění atd.
(viz Bareš, Mertl, 2016; Mertl, Bareš, 2018);
• různé další určující individuální a sociální charakteristiky propuštěných osob (více
viz Bareš, Mertl 2016, 19–20).
V dalším textu bude z těchto otázek pozornost zaměřena především na to,
jakým způsobem zaměstnávání ve VTOS ovlivňuje možnosti (re)integrace odsouzených
osob a pro jejich uplatnění po propuštění z výkonu trestu v ČR. V této souvislosti bude
přirozeně stěžejní otázkou, jaké okolnosti nejvíce ztěžují možnosti pracovního
uplatnění osob propuštěných z VTOS.
Jak již bylo uvedeno, tato studie se zaměřuje na osoby ve výkonu trestu
a osoby po VTOS, tedy vězněné a propuštěné osoby. Vězeňskou populaci ale kromě
odsouzených osob reprezentují také dvě další skupiny osob, a to osoby ve výkonu
vazby (obvinění)12 a osoby ve výkonu zabezpečovací detence (chovanci). Tyto dvě
skupiny osob ale jsou velice specifické a jejich právní status, stejně jako podmínky pro
jejich pobyt ve vazební věznici, respektive v ústavu pro výkon zabezpečovací detence
určují samostatné legislativní úpravy.13 Z těchto důvodu se jim tato studie věnovat
nebude. Při charakteristice vězeňské populace je ale přirozeně potřebné, odlišit také
počty vězněných náležejících k těmto dvěma skupinám, respektive sledovat počty
osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody a jejich podíl z celkového počtu
vězněných. Těmto otázkám bude v této studii věnována kapitola přibližující statistické
údaje o vězněných osobách.

12

Pojem „obviněný“ zahrnuje přirozeně také osoby stíhané na svobodě, v rámci této studie ale bude toto
označení odkazovat pouze skupinu obviněných ve výkonu vazby.

13

Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby a zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o
změně některých souvisejících zákonů.
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Vzhledem ke specifické právní úpravě se podmínky pro zaměstnávání osob ve
výkonu trestu podstatně liší od situace netrestaných osob. Především totiž musejí být
podmínky pro zaměstnávání odsouzených osob v souladu s účelem trestu, jímž je
podle ustanovení § 1 odstavce 2 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí
svobody (dále jen „zákon“) „prostředky stanovenými tímto zákonem působit na
odsouzené tak, aby snižovali nebezpečí recidivy svého kriminálního chování a vedli po
propuštění soběstačný život v souladu se zákonem, chránit společnost před pachateli
trestných činů a zabránit jim v dalším páchání trestní činnosti.“
Kromě souladu s uvedeným účelem je dále potřebné, aby při jejich zaměstnávání byly zohledněny také tyto hlavní zásady týkající zacházení s vězni, tj. (viz
ustanovení § 2 zákona):
1. Trest může být vykonán jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost
osobnosti odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí
být ohrožena potřeba ochrany společnosti.
2. S odsouzenými ve výklonu trestu se musí jednat tak, aby bylo zachováno jejich
zdraví a pokud to doba výkonu trestu umožní, podporovaly se takové postoje
a dovednosti, které odsouzeným pomohou k návratu do společnosti a umožní vést
po propuštěný soběstačný život v souladu se zákonem.“
Nutnost zajištění souladu vykonávání zaměstnání ve výkonu trestu s uvedeným
účelem a popsanými zásadami tak definují základní všeobecný rámec pro zaměstnávání odsouzených osob. Tento základní rámec je přitom zjevně postaven na zcela
odlišných základech, než je tomu u úpravy týkající se zaměstnávání netrestaných
osob. Právní úprava zaměstnávání odsouzených osob je ale současně poměrně
rozsáhlá a vnitřně velmi diferencovaná. Podmínky pro zaměstnávání odsouzených
osob v mnoha důležitých ohledech předurčují mj. tyto stěžejní okolnosti:
1. (zpravidla)14 oddělený výkon trestu různých skupin odsouzených, kdy v případě některých z nich platí specifická úprava pro režim výkonu trestu (mladiství,15
ženy);
2. odlišná úprava režimu výkonu trestu podle typu věznice (oddělení)16 – tj.
rozlišení věznic podle tzv. vnější diferenciace, v rámci níž jsou věznice rozlišovány
podle způsobu zajištění tzv. vnější bezpečnosti (tj. režimu ostrahy, jímž se řídí
ostraha odsouzených);17
3. odlišná úprava režimu výkonu trestu podle stupně zabezpečení ve věznicích
s ostrahou – tj. rozlišení oddělení věznice s ostrahou podle tzv. vnitřní diferenciace,
kdy jsou oddělení rozlišována podle způsobu zajištění tzv. vnitřní bezpečnosti (tj.
podle způsobu, jakým je zajišťována bezpečnost ve věznici nebo při pobytu

14

Tento výraz zužující platnost celého tvrzení je uveden v závorce, neboť toto zúžení platnosti výroku se
vztahuje pouze k některým skupinám odsouzených.

15

V případě mladistvých se nejedná o výkon trestu, ale o trestní opatření odnětí svobody.

16

V dalším textu je používáno již pouze označení „typ věznice (oddělení)“

17

V rámci této diferenciace jsou rozlišovány dva typy věznic: věznice s ostrahou a věznice se zvýšenou
ostrahou (viz ustanovení § 8 odstavec 1 zákona).
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odsouzeného mimo věznici a podle režimu výkonu trestu, který je uplatňován vůči
odsouzeným zařazeným do příslušného oddělení);18
4. typ pracoviště, na které byl odsouzený zařazen při jeho zařazení do zaměstnání,
respektive s tímto související úprava podmínek pohybu odsouzeného na pracovišti,
zajištění jeho ostrahy a kontroly ze strany pracovníků VS ČR atd.;
5. úprava odměňování odsouzených.
Do výkonu trestu se umísťují odděleně nebo zpravidla odděleně (ad 1)
především tyto skupiny odsouzených (podle ustanovení § 7 zákona):
• muži a ženy;
• odsouzení s infekčním onemocněním nebo s podezřením na infekční onemocnění,
• mladiství19 a dospělí;
• recidivisté a osoby odsouzené k výkonu trestu poprvé;
• pachatelé úmyslných trestných činů a osoby odsouzené za trestné činy z nedbalosti;
• osoby trvale pracovně nezařaditelné;
• osoby s duševními poruchami nebo poruchami chování;
• osoby s uloženým ochranným léčením a zabezpečovací detencí;
• velmi nebezpečné osoby (ve vymezení dle zákona).
Samostatné předpisy upravují režim výkonu trestu a podmínky pro zaměstnávání pouze některých z těchto specifických skupin odsouzených (mladiství, ženy, matky
nezletilých dětí, trvale pracovně nezařaditelní, osoby s duševními poruchami a poruchami chování, odsouzení s doživotními tresty, osoby v ochranné léčbě, cizinci, velmi
nebezpeční odsouzení – viz hlava IV zákona, respektive část druhá vyhlášky
č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody – dále jen
„vyhláška“). Zároveň se odlišnosti zakotvené v těchto předpisech od obecné úpravy
podmínek pro výkon trestu liší pouze v určitých specifických ohledech, kdy tyto
předpisy zohledňují některé zvláštní požadavky nebo situace, jež vyplývají z potřeby
úpravy režimu pro výkon trestu pro danou skupinu osob nebo odrážejí určité specifické
potřeby a charakteristiky těchto osob. V kontextu celkové právní úpravy podmínek pro
výkon trestu tedy specifická úprava pro určité skupiny osob představuje spíše určité
doplnění nebo dílčí zpřesnění obecného rámce pro výkon trestu platného pro všechny
odsouzené a zakotveného v ostatních ustanoveních právní úpravy.
Je ale zřejmé, že podpora odděleného umísťování některých skupin odsouzených podstatným způsobem předurčuje skladbu a důležité charakteristiky pracovní síly
jednotlivých věznic (profesní zkušenosti nebo profil odsouzených, typ pracoviště, na
která jsou nebo mohou být zařazeni při zařazení do zaměstnání), stejně jako okruh
pracovních pozic, které odrážejí převažující profil odsouzených určité věznice a mohou
tak být nabídnuty odsouzeným nově umístěným na základě uvedeného hlediska
18

Ve věznicích s ostrahou jsou v rámci této diferenciace rozlišována oddělení s těmito třemi stupni
zabezpečení: nízký, střední a vysoký (viz ustanovení § 12a zákona).

19

Tedy osoby ve výkonu trestního opatření odnětí svobody (srov. pozn. 15).
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do příslušné věznice. Příslušnost odsouzeného k některé ze skupin uvedených v zákoně
o výkonu trestu při zaměstnávání odsouzených tak představuje prvotní „třídící
charakteristiku“, která podstatným způsobem předurčuje možnosti zaměstnání během
výkonu trestu (u některých skupin odsouzených navíc i tím, že současně podléhají
i specifické právní úpravě, u všech odsouzených potom tím, že příslušnost do určité
skupiny odsouzených je velmi významnou charakteristikou při rozhodování o umístění
odsouzeného do konkrétní věznice).
V tomto ohledu je přirozeně poněkud odlišná situace v případě vazebních
věznic, kdy se umísťování obviněných osob řídí ustanovením § 6 a 7 zákona o výkonu
vazby a kritéria pro oddělování obviněných uvedená v těchto předpisech jsou zcela
odlišná. Mj. z těchto důvodů jsou některé osoby reprezentující některou specifickou
skupinu uvězněných umístěny i ve vězeňských zařízeních, jež nejsou specificky
zaměřena na zajištění výkonu trestu pro příslušné skupiny osob, respektive nemají
na výkon trestu těchto osob vytvořené specializované oddělení (ve věznicích pro
mladistvé je tak díky těmto okolnostem sice významná část uvězněných mladistvých,
ale ne všichni atp.). Jak bylo uvedeno výše, postavení obviněných osob a osob
umístěných do zařízení zabezpečovací detence podléhá jiné právní úpravě a nebude
jim proto v této kapitole dále věnována pozornost.
Typ věznice nebo oddělení (ad 2) a stupeň zabezpečení v případě věznice
s ostrahou (ad 3) určují možnosti pro zaměstnání především díky lišícímu se režimu
výkonu trestu (viz ustanovení § 51–54 vyhlášky). Zatímco ve věznicích se zvýšenou
ostrahou pracují odsouzení na pracovištích věznice nebo mohou vhodnou práci
vykonávat v celách, zaměstnanec VS ČR provádí dohled nad jejich pracovní činností
nejméně jedenkrát za třicet minut a odsouzeným se nedovoluje volný pohyb uvnitř
věznice ani při plnění pracovních úkolů, ve věznicích s ostrahou jsou podmínky
zaměstnávání odsouzených v těchto ohledech volnější, přičemž dále záleží na stupni
zabezpečení, kdy:
• odsouzeným v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení může být při plnění
pracovních úkolů výjimečně povolen volný pohyb v prostorách věznice, odsouzení
pracují zpravidla v prostorách věznice nebo na střežených pracovištích mimo
věznici, ale za předpokladu, že nedojde ke zneužití, mohou být zaměstnáni
na nestřežených pracovištích mimo věznici, a dále za předpokladu, že nedojde ke
zneužití, může být při plnění pracovních úkolů v prostorách věznice povolen volný
pohyb, zaměstnanec VS ČR provádí dohled nad pracovní činností odsouzených
nejméně jedenkrát za 45 minut;
• odsouzení v oddělení se středním stupněm zabezpečení pracují zpravidla
na nestřežených pracovištích mimo věznici, přičemž za předpokladu, že nedojde
ke zneužití, jim může být povolen volný pohyb uvnitř věznice a při plnění pracovních
úkolů i mimo věznici, zaměstnanec VS ČR provádí dohled nad jejich pracovní
činností nejméně jedenkrát za hodinu;
• odsouzení v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení pracují zpravidla na pracovištích mimo věznici, zaměstnanec VS ČR provádí dohled nad jejich pracovní činností
minimálně jedenkrát týdně, odsouzeným je vydáno rozhodnutí o povolení opustit
věznici s vyznačením prostoru, ve kterém se mohou pohybovat ve stanovené době.
Podmínky pro zaměstnávání odsouzených osob jsou tedy ve věznicích
s ostrahou a věznicích se zvýšenou ostrahou zcela odlišné, v případě věznic s ostrahou
se pak tak tyto podmínky dál výrazně liší do podle stupně zabezpečení oddělení, do
kterého bude přiřazen odsouzený umístěný do věznice s ostrahou. Je proto potřebné
věnovat dále pozornost okolnostem a postupům, na základě nichž jsou odsouzení
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umísťováni do typu věznice a na základě kterých jsou ve věznicích s ostrahou
přidělováni do oddělení podle stupně jejich zabezpečení, respektive podmínkám
a situacím, respektive postupům, jež mohou vést ke změně umístění odsouzeného.
O typu věznice, do které bude odsouzený zařazen, rozhoduje soud (viz
ustanovení § 9 odstavec 1 zákona), a to podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Soud na základě těchto předpisů rozhoduje
i o přeřazení odsouzeného do jiného typu věznice v případech, kdy věznice nebo
odsouzený podají návrh na přeřazení odsouzeného v souladu se zákonem stanovenými
podmínkami (viz ustanovení § 10–12 zákona).
Zákon o výkonu trestu připouští také možnost, že jsou-li pro to důležité důvody,
může odsouzeného k nástupu trestu přijmout i jiná než soudem určená věznice.
V takových případech o umístění odsouzeného do konkrétní věznice rozhoduje
Generální ředitelství VS ČR ve spolupráci s věznicí a v souladu s rozhodnutím soudu
(ustanovení § 9 odstavce 2 a 3 zákona). V tomto případě se „Generální ředitelství
Vězeňské služby řídí zejména druhem programů zacházení s odsouzenými realizovaných v jednotlivých věznicích, možností poskytovat nebo zajišťovat potřebné zdravotní
služby a podle možností též přihlíží k tomu, aby odsouzený vykonával trest co nejblíže
místu pobytu blízkých osob.“ (ustanovení § 7 vyhlášky).
O umístění odsouzeného do jednotlivých oddělení věznice s ostrahou
rozhoduje věznice na základě ustanovení § 12a a 12b zákona a ustanovení § 6 a 6a
vyhlášky. Pro rozhodnutí o umístění odsouzeného do oddělení podle stupně nebezpečnosti je určující stanovení míry vnějšího a vnitřního rizika u konkrétního odsouzeného.
Oba tyto parametry jsou specifikovány v ustanovení § 12a,20 postup vyhodnocení míry
vnějších a vnitřních rizik je zakotven v ustanovení § 12b.
Stupeň zabezpečení u odsouzených zařazených do věznice s ostrahou pak
odpovídá stanovené míře vnějšího a vnitřního rizika, tj. odsouzení s nízkým vnějším
a vnitřním rizikem budou zařazeni do oddělení s nízkým stupněm zabezpečení
a podobně i odsouzení se středním a vysokým vnějším a vnitřním rizikem budou
zařazeni do oddělení s odpovídajícím stupněm zabezpečení (viz ustanovení § 6a
odstavce 1, 3 a 5 vyhlášky).
V ustanovení § 6a je v odstavcích 2, 4 a 6 vyhlášky rovněž podrobněji
konkretizován okruh trestných činů, respektive klíčové charakteristiky trestní minulosti
odsouzeného, které jsou základním východiskem při posuzování míry vnějšího a vnitřního zabezpečení věznic.
Odsouzeným s nízkým vnějším a vnitřním rizikem je podle odstavce 2 odsouzený:
a) za nedbalostní trestný čin k trestu odnětí svobody (dále jen "trest") nepřevyšujícímu 3 roky, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění
do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, nebo
b) za úmyslný trestný čin k trestu nepřevyšujícímu 1 rok, který dosud nebyl ve výkonu
20

Dle odstavce 3 tohoto ustanovení vyjadřuje vnější riziko „míru nebezpečnosti odsouzeného pro
společnost, zejména s ohledem na trestnou činnost, za kterou mu byl uložen trest, délku trestu a formu
zavinění a s přihlédnutím k tomu, zda již byl ve výkonu trestu.“
Vnitřní riziko vyjadřuje dle téhož odstavce „míru rizika ohrožení bezpečnosti během výkonu trestu
s ohledem na individuální charakteristiku odsouzeného, v níž se zohledňují zejména povaha jeho trestné
činnosti, nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestu a hrozba útěku“.
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trestu, nejde-li o odsouzeného za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální
oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami
nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo,
že dojde, k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který
zahrnoval nebo měl zahrnovat násilím, včetně pohrůžky násilí, pokud u něj nebyly
zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším stupněm
zabezpečení.
Odsouzeným se středním vnějším a vnitřním rizikem je podle odstavce 4
odsouzený:
a) za nedbalostní trestný čin k trestu převyšujícímu 3 roky, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším nebo nižším stupněm
zabezpečení, nebo
b) za úmyslný trestný čin k trestu nepřevyšujícímu 3 roky, který je ve výkonu trestu
nejvýše potřetí, nejde-li o odsouzeného za trestný čin proti lidské důstojnosti
v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo
hrozilo, že dojde, k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který
zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilím, pokud u něj nebyly
zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším nebo nižším
stupněm zabezpečení.
Odsouzeným s vysokým vnějším a vnitřním rizikem je podle odstavce 6
odsouzený „za trestný čin, u kterého nejsou splněny podmínky pro umístění do
oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení, pokud u něj nebyly zjištěny
skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení.“
V ustanovení § 6a je v odstavcích 8 a 9 vyhlášky dále konkretizován způsob
posuzování okolností, které by mohly odůvodňovat umístění odsouzeného do oddělení
s vyšším nebo nižším stupněm zabezpečení oproti tomu, do jakého oddělení by
odsouzený příslušel z hlediska charakteristik trestného činu a trestní minulosti tak, jak
jsou popsány v odstavcích 2, 4 a 6.
O změně stupně zabezpečení je možné rozhodnout pouze na základě změny
vnějších nebo vnitřních rizik (ustanovení § 11a odstavec 1 vyhlášky), přičemž
vyhodnocení míry rizik se posuzuje vždy alespoň při (odstavec 2 téhož ustanovení):
a) hodnocení plnění programu zacházení;21
b) hodnocení dodržování vězeňského režimu;
c) realizaci programu výstupního zacházení;
d) zjištění nedostatků ve vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik při kontrole
provedené Ministerstvem spravedlnosti.
Stupeň zabezpečení je možné snížit pouze o jeden stupeň oproti stávajícímu
stavu, naopak zvýšení stupně zabezpečení je v mimořádných případech možné i o dva
stupně oproti stávajícímu zařazení (ustanovení § 11 odstavec 3).

21

24

Program zacházení s odsouzeným je navržen po jeho přijetí do nástupního oddílu věznice (více viz
níže).
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Během výkonu trestu může za stanovených podmínek dojít přesunu odsouzeného do jiné věznice, a to jak na dobu přechodnou (ustanovení § 9 vyhlášky),22 tak na
dobu nikoliv přechodnou (ustanovení § 10).23 V obou těchto případech je odsouzený
přeřazen do věznice (oddělení) stejného typu a stupně zabezpečení. Při přesunu
odsouzeného do jiné věznice tedy nedochází ke změnám základních podmínek pro
zaměstnávání, které jsou determinovány režimem výkonu trestu, ale podmínky pro
zaměstnávání se i tak přirozeně velmi mění, a to s ohledem na případné přerušení
výkonu práce, do které již byl odsouzený zařazen, kvůli možným odlišnostem ve
skladbě pracovní síly v obou věznicích a s tím souvisejícím okruhem nabízených
pracovních pozic a typů pracovišť, jak bylo popsáno výše atd.
Je zřejmé, že zařazení (respektive rozhodnutí o přeřazení) odsouzeného podle
vnější a vnitřní diferenciace věznic a jeho nástup do konkrétní věznice (respektive jeho
případný přesun do jiné věznice) podstatným způsobem předurčují možnosti
zaměstnání odsouzeného. Dalším klíčovým mechanismem, na kterém velmi závisejí
možnosti zaměstnání odsouzeného, je potom věznicí stanovený program zacházení
s odsouzeným ve výkonu trestu.
Ten podle ustanovení § 41 odstavce 3 zákona představuje „základní formu
cílevědomého a komplexního působení, jehož cílem je připravit odsouzeného na soběstačný život v souladu se zákonem po propuštění z výkonu trestu. Součástí působení
na odsouzeného jsou rovněž metody a formy práce zaměřené na oblast řešení
důsledků a dopadů trestné činnosti na poškozeného. Program se nezpracovává v případech, kdy odsouzený má vykonat trest nebo jeho zbytek ve výměře nepřesahující
3 měsíce.“
Z uvedeného je patrné, že program zacházení nepředstavuje „pouze“ individualizovaný plán (tj. plán uzpůsobený míře a charakteru vnějších a vnitřních rizik
konkrétního odsouzeného) nastavení režimu výkonu trestu odsouzeného, ale že stěžejním zájmem při sestavování programu zacházení je vytvořit individualizovaný plán
podpory integrace osoby ve výkonu trestu zejména pro dobu po propuštění z VTOS.
Program zacházení (více viz ustanovení § 41 zákona) je přitom koncipován jako
komplexní a je tedy nástrojem pro integraci odsouzené osoby v různých dimenzích,
které jsou pro integrační proces důležité. Pro oblast zaměstnávání odsouzených je
v souvislosti s programem zacházení podstatné to, že v zákoně o výkonu trestu je
explicitně (v ustanovení § 41 odstavci 3) uvedeno, že „pravidelnou součástí programu
zacházení je určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, případně jeho účasti na
pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti, směřující k vytvoření
předpokladů pro jeho soběstačný život v souladu se zákonem“.
Doposud byly v této kapitole uvedeny okolnosti, na základě nichž je režim
výkonu trestu uzpůsoben různým skupinám odsouzených, respektive dochází k jeho
individuálnímu uzpůsobení podle míry vnějších a vnitřních rizik u konkrétního odsouzeného, kdy bylo přiblíženo, jakým způsobem tyto okolnosti formují možnosti zaměstnávání různých skupin odsouzených osob. Tyto okolnosti totiž do značné míry předurčují
konkrétní možnosti zaměstnání odsouzených buď ještě před nástupem, nebo po
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Mezi důvody k přeřazení odsouzeného na přechodnou dobu do jiné věznice patří především předání
k provedení úkonů probíhajícího řízení vyžádaných orgány činnými v trestním řízení, poskytnutí
zdravotních služeb či účast na občanskoprávním řízení před soudem. Z důvodu hodných zvláštního
zřetele může dojít k přesunu i na návrh ředitele věznice.
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Důvodem k přeřazení do jiné věznice na dobu nikoliv přechodnou mohou být „důvody hodné zvláštního
zřetele v zájmu zabezpečení plnění účelu výkonu trestu nebo zabezpečení plnění úkolů Vězeňské služby
anebo z důvodu poskytnutí potřebných zdravotních služeb.“
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nástupu do výkonu trestu. Zároveň dosavadní text jasně ilustroval, že zaměstnávání
odsouzených je výrazně podmíněno režimem výkonu trestu konkrétního odsouzeného,
respektive poukázal na důležitost otázky prostupnosti mezi jednotlivými režimy výkonu
trestu, vzhledem k výraznému vlivu této okolnosti na možnosti a podmínky pro výkon
zaměstnání ve VTOS (tj. že ideálně by možnost přeřazování odsouzených do oddělení
s nižším stupněm zabezpečení během doby výkonu jejich trestu měl podpořit dobře
stanovený a realizovaný program zacházení s odsouzeným).24
Vedle těchto, dá se říci dynamických a situaci odsouzených dynamizujících,
okolností je ale při charakteristice možností zaměstnávání odsouzených potřebné
přiblížit také některé další klíčové parametry zakotvené v právní úpravě výkonu
trestu, které možnosti a podmínky zaměstnávání odsouzených osob rovněž určují
podstatným způsobem.
Za klíčová lze v tomto směru považovat především tato ustanovení týkající se
omezení a zbavení některých práv a svobod (ustanovení § 27 zákona), která se
zřetelně vztahují i k pracovně právní oblasti:
1. Po dobu výkonu trestu jsou odsouzení povinni podrobit se omezením některých práv
a svobod, jejichž výkon by byl v rozporu s účelem výkonu trestu nebo která
nemohou být vzhledem k výkonu trestu uplatněna.
2. Z důvodů uvedených v odstavci 1 jsou omezena práva a svobody na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, svobodu pohybu a pobytu, zachování listovního
tajemství a tajemství jiných písemností, záznamů a zpráv a právo svobodné volby
povolání.
3. Po dobu výkonu trestu odsouzeným nepřísluší právo na stávku, výkon práva
sdružovat se ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích, zakládat odborové
organizace a výkon práva sdružovat se v nich, právo podnikat a provozovat jinou
hospodářskou činnost, právo svobodné volby poskytovatele zdravotních služeb
a zdravotnického zařízení. Odsouzení nemohou ve výkonu trestu zakládat politické
strany nebo politická hnutí, vykonávat právo sdružovat se v nich a nemohou
vykonávat volené a jiné veřejné funkce.
Podmínky pro výkon zaměstnání odsouzených dále zřetelně upravují také tyto
povinnosti a zákazy vymezující postavení osoby ve výkonu trestu:
• Ustanovení § 28 odstavec 1 zákona, podle něhož je odsouzený ve výkonu trestu
povinen mj. „pracovat, pokud je mu přidělena práce a není uznán dočasně práce
neschopným nebo není po dobu výkonu trestu uznán zdravotně nezpůsobilým
k výkonu práce, plnit úkoly vyplývající z programu zacházení“ a dodržovat „opatření
a pokyny podle zvláštních právních předpisů k zajišťování bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a požární ochrany.
• Odstavec 3 téhož ustanovení, podle něhož má odsouzený ve výkonu trestu
zakázáno navazovat styky s jinými osobami v rozporu se zákonem nebo pokyny
vydanými na základě zákona.
Odsouzený, který byl zařazen do práce, je povinen pracovat, pokud je k práci
zdravotně způsobilý (viz ustanovení § 29 odstavec 1 zákona), a věznice vytvoří
podmínky pro jeho zaměstnání buď v rámci svého provozu, vlastní výroby nebo
podnikatelské činnosti anebo smluvně u jiných subjektů (viz ustanovení § 30,
odstavec 1). Předpokladem pro zaměstnání odsouzeného u jiných subjektů, než je
24
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Zde naznačený motivační aspekt změny stupně zabezpečení, respektive podmínky a postupy pro
přeřazení odsouzených jsou podrobně specifikovány v ustanovení § 39 vyhlášky.
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věznice, je písemný souhlas odsouzeného, což se ale netýká situace, kdy jsou tímto
jiným subjektem Česká republika, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí nebo subjekty,
které jimi byl zřízeny či založeny a v nichž mají většinovou majetkovou účast,
většinový podíl na hlasovacích právech anebo vykonávají rozhodující vliv na jeho řízení
či provozování (viz uvedené ustavení, odstavce 4 a 5). Věznice při zaměstnávání
a vzdělávání odsouzených podle ustanovení § 29 odstavce 2 zákona současně
zajišťuje:
a) zařazování odsouzených do práce odpovídající jejich zdravotní způsobilosti
s přihlédnutím k jejich odborným znalostem a dovednostem včetně způsobilosti
poskytovat zdravotní služby;
b) odměňování odsouzených za práci;
c) vytváření podmínek pro to, aby odsouzení mohli získat a zvyšovat si svoji pracovní
kvalifikaci a rozšiřovat si svoji všeobecnou informovanost.
Zákon o výkonu trestu dále upravuje některé další důležité oblasti týkající
se zaměstnávání odsouzených jako například zákaz některých prací, pracovní
postavení a podmínky odsouzených, jejich zařazování do práce a odměňování.
Zákonem o výkonu trestu je zakázáno (ustanovení § 31) „školit a zařazovat
odsouzené k výkonu prací s výbušninami. Jestliže odsouzený při práci přichází do
styku s omamnými a psychotropními látkami nebo jedy anebo s jinými látkami, které
mohou vyvolat zvýšené nebezpečí újmy na zdraví nebo škody na majetku, je třeba
nad ním zajistit zvýšenou kontrolu. Zákaz některých prací pro odsouzené ženy
a mladistvé je stanoven zvláštními právními předpisy“.
V rámci úpravy pracovního postavení a podmínek odsouzených je důležité
poukázat především na tyto vybrané specifické okolnosti upravené zákonem,
respektive vyhláškou (ustanovení § 42):
Vybraná ustanovení § 32 zákona:
• Ředitel věznice může nařídit odsouzeným práci přesčas v rozsahu a za podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem [Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů]“.
• Do pracovní doby se nepočítá úklidová a další obdobná činnost potřebná k zajištění
každodenního provozu věznice, kterou provádějí zpravidla všichni odsouzení,
a pracovní terapie, pokud je součástí programu zacházení; tyto práce jsou odsouzení, pokud jsou k nim zdravotně způsobilí, povinni provádět bez nároku na pracovní
odměnu a nesmějí být nařízeny na úkor doby nutné k odpočinku odsouzených.
V době vycházek lze takové práce nařídit jen výjimečně, vyžaduje-li to mimořádná
situace.
• Odsouzení pracují pod dohledem zaměstnanců Vězeňské služby.
Ustanovení § 42 vyhlášky:
Ředitel věznice je oprávněn podle pracovněprávních předpisů rozvrhnout pracovní
dobu odsouzených, popřípadě jim nařídit práci přesčas; je zejména oprávněn upravit
pracovní dobu odsouzených tak, aby byla shodná s pracovní dobou pracovníků
zaměstnavatele. Při nařizování práce přesčas ředitel věznice přihlédne k délce trestu,
který má odsouzený v kalendářním roce vykonat.
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Další klíčovou charakteristikou, která podstatným způsobem určuje možnosti
a podmínky zaměstnání odsouzených osob, je zařazování odsouzených do práce
(ad 4). Podstatné je v tomto případě především rozlišení typů pracovišť (viz ustanovení
§ 30 zákona), kdy odsouzení mohou být zařazeni do zaměstnání:
1. ve vlastním provozu věznice;
2. ve vlastní výrobě věznice;
3. v rámci podnikatelské činnosti věznice;
4. smluvně u jiných subjektů.
Pracovním místem ve vlastním provozu (též označení „ve vnitřní režii“) se
rozumějí pracovní aktivity vykonávané za účelem zajištění chodu věznice, jako
například úklidové práce, práce v kuchyni, prádelně, knihovně, údržbové práce
(truhlář, zedník, elektrikář, instalatér, zámečník), kadeřník. Vnitřní provoz je hrazen
z rozpočtu věznice. Od tohoto typu pracovního zařazení je potřebné odlišit práci ve
prospěch věznice bez nároku na odměnu, s tím, že odsouzenému za vykonání práce
bez nároku na odměnu přísluší možnost určitého bonusu, jímž může být například
svačina nebo možnost přidat si v kantýně. Práce bez nároku na odměnu může být
využita pro ověření přístupu odsouzeného k práci před jeho zařazením do práce. Práci
bez odměny mohou odsouzení vykonávat jen v omezeném rozsahu.
Vlastní výrobní činnost věznice zahrnuje pracovní aktivity ve výrobních
provozech věznice, přičemž se nejedná o podnikatelskou činnost věznice (jako je tomu
v následujícím případě), ale o výrobu pro potřeby VS ČR, kdy se jedná o výrobky
využívané v dalších věznicích (nábytek pro odsouzené, katry atd.).
Další pracovní místa vytváří věznice v rámci vlastní podnikatelské činnosti. Ta
je v jednotlivých věznicích realizována v rámci poboček Střediska hospodářské
činnosti věznice (dále jen „SHČ“). SHČ spadá pod ekonomický odbor Generálního
ředitelství VS ČR, ale v jednotlivých věznicích vystupují pobočky SHČ jako samostatně
řízené „divize“, které zajišťují a koordinují podnikatelskou aktivitu příslušné věznice,
respektive obstarávají spolupráci věznice se zaměstnavateli (kdy představují určitý
servisní útvar pro zajištění komunikace se spolupracujícími zaměstnavateli a pro
zajištění se zaměstnavatelem sjednané části výroby, kterou příslušný subjekt od
věznice odebere). Odsouzený je prostřednictvím SHČ zaměstnán u spolupracujícího
subjektu, nicméně formálně je i takto zaměstnancem VS ČR.
Poslední skupinou pracovních míst jsou pracovní místa zřizovaná jinými
subjekty. Ta vytvářejí pro odsouzené pracoviště v pronajatých prostorách ve věznici
a pracoviště mimo věznici. U odsouzených zaměstnaných u externích subjektů je nižší
riziko stigmatizace při hledání zaměstnání po propuštění z VTOS (ukazuje se totiž, že
naopak uvedení VS ČR jako zaměstnavatele v profesním životopise osoby propuštěné
z VTOS je někdy překážkou při hledání pracovního uplatnění na svobodě).
Pracovní místa pro odsouzené se mohou nacházet ve věznici i mimo
věznici, přičemž mimo věznice se může jednat o místa s volným pohybem,
nestřežená pracovní místa a střežená pracovní místa, a ve věznicích o střežená
pracovní místa.
K zařazení odsouzeného do práce dochází po vyhodnocení programu zacházení
(které probíhá přibližně po půl roce od zahájení programu zacházení stanoveného při
nástupu odsouzeného k výkonu trestu. O zařazení odsouzeného na konkrétní
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pracoviště rozhodne zařazovací komise,25 přičemž při svém rozhodování vychází
z informací o odsouzeném a programu zacházení s odsouzeným a z interního předpisu
Generálního ředitelství VS ČR, který upravuje zařazování odsouzených na jednotlivé
typy pracovišť podle stupně ostrahy pracovišť (pracoviště s volným pohybem mimo
věznici, nestřežená pracoviště mimo věznici, střežená pracoviště mimo věznici,
střežená pracoviště ve věznici). Proces zařazování odsouzených do práce je upraven
nařízením Generálního ředitele VS ČR.
Podmínky pro zařazování do práce dále upravují také tato ustanovení vyhlášky:
Ustanovení § 41 vyhlášky:
1. Odsouzený je zařazen do práce rozhodnutím ředitele věznice, a to zpravidla
na základě doporučení odborných zaměstnanců (§ 8 odst. 1) a s přihlédnutím
k odborným znalostem odsouzeného, zákazu odsouzenému určitou činnost vykonávat, nebo k dopadu na pořádek nebo bezpečnost ve věznici.
2. Povinnost pracovat se nevztahuje na odsouzeného:
a) staršího 65 let;
b) který je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně;
c) jehož zdravotní stav neumožňuje trvalé pracovní zařazení;
d) dočasně práce neschopného;
e) pokud z povahy překážky vyplývá, že je jeho pracovní povinnost vyloučena.
3. Odmítnutí práce odsouzeným, který byl zařazen do práce, je závažným porušením
povinnosti odsouzeného, za něž se zpravidla odsouzenému uloží kázeňský trest.
V případě odmítání práce se odsouzený zpravidla umístí v době, kdy by měl
pracovat, odděleně od ostatních odsouzených, přičemž se mu umožní jen činnosti
směřující k minimalizaci rizik, která měla nebo mají souvislost s trestnou činností,
popřípadě mohou mít vliv na páchání trestné činnosti v budoucnu.
4. Ustanovení předchozího odstavce se netýká odsouzených, kteří vzali zpět svůj
souhlas se zařazením do práce u cizích subjektů uvedených v § 30 odst. 4 zákona.“
Ustanovení § 43 vyhlášky:
1. Odsouzení, kteří byli zařazeni do práce, se zpravidla rozdělují do pracovních skupin;
vedoucí těchto skupin určuje ředitel věznice nebo jím pověřený zaměstnanec
oddělení výkonu trestu (oddělení výkonu vazby a trestu).
2. Odsouzení se do pracovních skupin zařazují a přeřazují v souladu s účelem výkonu
trestu. O přeřazení odsouzeného do jiné pracovní skupiny rozhoduje ředitel věznice.
Velmi důležitou součástí právní úpravy zaměstnávání osob ve výkonu trestu je
úprava odměňování odsouzených (ad 5). Zákon v tomto směru stanoví základní
všeobecné podmínky, jako například nárok na odměnu podle vykonané práce, úpravu
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V těchto komisích jsou zastoupeni pracovníci různých oddělení konkrétní věznice, včetně odborných
zaměstnanců.
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exekučních srážek a srážek na výživné. Podstatné je v tomto ohledu rozdělení
pracovní odměny za vykonanou práci na kapesné (s nímž může odsouzený volně
nakládat) a úložné (jež je mu zasíláno na účet, s nímž mu není umožněno po dobu
výkonu trestu volně nakládat v souvislosti se zákonným omezením odsouzených,
pokud jde o možnosti příjmu peněz a nakládání s nimi podle ustanovení § 25 zákona).
Výše odměny, respektive podmínky pro její vyplacení jsou podrobně specifikovány
v nařízení vlády č. 361/2017, Sb. o výši a podmínkách odměňování odsouzených
zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „nařízení vlády“).
Odměna za práci, jež se skládá z časové a úkolové složky, je odsouzeným
poskytována podle jejich zařazení do práce dle ustanovení § 2 nařízení vlády, kdy
odsouzený je zařazen do:
a) I. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon není potřebná odborná kvalifikace;
b) II. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání
s výučním listem nebo jiná odborná kvalifikace;
c) III. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné střední vzdělání
s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu;
d) IV. skupiny, jedná-li se o práci, pro jejíž výkon je potřebné vysokoškolské vzdělání
v magisterském studijním programu.
V nařízení vlády je dále upravena výše časové i úkolové složky, před uvedením
informací týkajících se těchto otázek je ale nezbytné ještě v krátkosti přiblížit vývoj
této úpravy v posledních letech, a to vzhledem k poměrně nedávné změně výše
uvedeného rozlišení kategorií pro odměňování, a především kvůli další následné
novelizaci i samotného způsobu výpočtu odměn.
Do čtyř výše uvedených kategorií pro odměňování jsou totiž zaměstnaní
odsouzení řazeni až od 1. 4. 2018, kdy toto nařízení vlády nabylo účinnosti a bylo
zrušeno dosavadní nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování
odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody,
v rámci něhož byly rozlišovány tři platové hladiny, přičemž:
• osoby, jejichž práce nevyžadovala odbornou kvalifikaci, měly základní složku
odměny ve výši 4 500 Kč za kalendářní měsíc;
• osoby, u nichž bylo vyžadováno vyučení v oboru nebo jiná odborná kvalifikace;
základní složku odměny ve výši 6 750 Kč za kalendářní měsíc;
• osoby vykonávající práce vyžadující samostatný výkon zvláště náročných a specializovaných prací vyžadujících zpravidla vyšší než úplné střední vzdělání nebo vyšší
než úplné střední odborné vzdělání, základní složku odměny 9 000 Kč za kalendářní
měsíc.
Ke změně výše odměn stanovených nařízením vlády č. 365/1999 Sb. došlo až
od 1. 4. 2018, kdy dne nabylo účinnosti výše citované nařízení vlády č. 361/2017 Sb.
Kromě popsané změny rozlišení kategorizace stupňů odměňování změnilo nařízení
vlády č. 361/2017 i výši odměn za práci pro odsouzené, a to nejprve tak, že pro
časovou i úkolovou složku odměnu byly stanoveny fixní částky. Pro časovou složku
byla výše odměn za práci stanovena takto:
1. osobám v I. skupině přísluší odměna ve výši 5 500 Kč za kalendářní měsíc;
2. osobám ve II. skupině přísluší odměna 8 250 Kč za kalendářní měsíc;
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3. osobám ve III. skupině přísluší odměna 11 000 Kč za kalendářní měsíc;
4. osobám ve IV. skupině přísluší odměna 13 750 Kč za kalendářní měsíc.
Vzhledem ke skladbě odsouzených osob podle délky jejich trestu (viz podkap.
4.1) je ale zřejmé, že mezi osobami, které výkon trestu opouštějí v současnosti, je i
nadále řada osob, které byly během výkonu trestu po větší či menší část této doby
odměňovány podle předchozích pravidel a jejichž příjmy tedy byly po určitou dobu
nižší než 50 % minimální mzdy (u první skupiny osob), 75 % minimální mzdy (u druhé
skupiny) nebo než minimální mzda (u třetí skupiny).
K 1. 1. 2020 nabude účinnosti novelizace nařízení vlády 361/2017 Sb.,26 na
základě níž bude od tohoto data odměňování odsouzených v jednotlivých skupinách
navázáno na minimální mzdu27 takto:
1. osobám v I. skupině bude příslušet u obou složek mzdy částka odpovídající 50 %
minimální mzdy za měsíc (při zachování stávající výše minimální by se tedy mělo
jednat o 6 675 Kč);
2. osobám ve II. skupině bude příslušet u obou složek mzdy částka odpovídající 75 %
minimální mzdy za měsíc (při stávající výši minimální mzdy 10 013 Kč);
3. osobám ve III. skupině bude příslušet u obou složek mzdy částka odpovídající 95 %
minimální mzdy za měsíc (při stávající výši minimální mzdy 12 683 Kč);
4. osobám ve IV. skupině bude příslušet u obou složek mzdy částka odpovídající
120 % minimální mzdy za měsíc (při stávající výši minimální mzdy 16 020 Kč).
Odsouzený je v možnostech nakládání s odměnou získanou při plnění pracovních úkolů omezen (viz ustanovení § 33 zákona a vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí
svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců
zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů). Z čisté odměny (pojem je
vzhledem ke způsobu výpočtu rovnocenný s pojmem čistá mzda používaném v případě
netrestaných osob) jsou provedeny tyto srážky (viz ustanovení § 1 odstavec 2
vyhlášky č. 10/2000 Sb.):
a) k úhradě výživného pro děti, kterým je odsouzený povinen poskytovat výživu,
včetně příspěvku na úhradu nákladů při péči o dítě v ústavní nebo ochranné výchově nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém je dítě umístěno
na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen "výživné nezaopatřených dětí");
b) k úhradě nákladů výkonu trestu a nákladů výkonu vazby, která mu předcházela;
c) na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy;
d) k úhradě jiných pohledávek vůči odsouzenému podle této vyhlášky.

26

Nařízením vlády č. 87/2019 Sb. ze dne 18. 3. 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb.,
o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody.

27

Její výše je od 1. 1. 2019 stanovena na 13 350 Kč měsíčně, respektive 79,80 Kč na hodinu (viz
https://www.mpsv.cz/cs/871).
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Úhrn těchto srážek přitom nesmí překročit 72 % čisté odměny odsouzeného.
Zbytek čisté odměny je rozdělen na kapesné (pokud není stanoveno jinak, jde o 17 %
čisté odměny) a úložné (není-li stanoveno jinak, jde o 11 % čisté odměny) (viz
ustanovení § 1 odstavec 3 a ustanovení § 6 a 7 odstavec 1).28
Faktická výše zbylého kapesného a úložného odsouzené osoby závisí velmi
silně na souhře obou popsaných okolností, tj. jak na zařazení do kategorie, v rámci níž
je odsouzenému poskytována odměna za práci, tak na tom, jak výši odměny snižují
povinné srážky ze získané odměny. Ještě před započtením srážek je ale nejprve
přirozeně vypočtena výše odměny poskytnutá zaměstnavatelem odpovídající celkovému počtu odpracovaných dní, zohledňující různé příplatky atd. V této souvislosti je
důležité uvést, že velká část odsouzených, kteří docházejí do zaměstnání, odpracuje
z různých důvodů jen určitou menší část pracovních dnů v měsíci.
Právní úprava výkonu trestu dále zahrnuje ustanovení týkající se situací, jež
se mohou významně promítnout do možností výkonu zaměstnávání,
odměňování nebo do finanční situace odsouzených, jako například:
• odpovědnost za škodu způsobená odsouzeným při plnění pracovních úkolů
(ustanovení § 38 zákona);
• odpovědnost za škodu způsobená odsouzenému při plnění pracovních úkolů
(ustanovení § 39);
• prostředky uplatňované při výkonu trestu k dosažení pořádku a kázně (tj. odměny
a kázeňské tresty), respektive ty z nich, jež mohou znemožnit vykonávání pracovní
aktivity, nebo se mohou promítnout do způsobu odměňování nebo finanční situace
odsouzeného (např. kázeňské tresty znemožňující pracovní aktivitu, pokuty,
odměny, jednorázová motivační úprava rozdělení finančních prostředků získaných
jako odměna za práci na kapesné a úložné atd. (viz ustanovení § 45, 46).29
V předchozím textu již byla zmíněna důležitost programu zacházení mj. i pro
oblast zaměstnávání. Zároveň bylo uvedeno, že program zacházení je koncipován jako
individuální program pro každého vězně. Role zaměstnání pro integraci se přitom u
různých odsouzených osob liší, kdy k odsouzeným patří mj. osoby trvale pracovně
nezařaditelné, matky s dětmi, mladiství nebo osoby v ochranné léčbě. Právě z těchto
důvodů je v ustanovení § 41 odstavci 3 zákona za pravidelnou součást programu
zacházení považováno nejen určení způsobu zaměstnávání odsouzeného, ale také
„jeho účast na pracovní terapii, vzdělávání anebo jiné náhradní činnosti,
směřující k vytvoření předpokladů pro jeho soběstačný život v souladu se zákonem“.
Stávající právní úprava tak umožňuje například matkám s dětmi pečovat ve výkonu
trestu o nezletilé dítě. V případě odsouzených mladistvých stávající právní úprava
místo jejich zaměstnávání akcentuje jejich účast ve vzdělávacích programech.
Významnou je v tomto ohledu také terapie u různých skupin osob, které měly na
svobodě problémy s návykovými látkami (ať už jimi spáchaný trestný čin souvisel
28

Citovaná vyhláška č. 10/2000 Sb. byla během své platnosti opakovaně novelizována (proběhlo pět jejích
novelizací). Zde uvedené sazby se tak během její platnosti měnily (např. do 1. 4. 2018 byla procentní
výše úložného stanovena na 2 % čisté měsíční odměny, od 1. 1. 2020 se procentní výše srážek na úhradu
výživného zvýší z 30 na 33 % a výše procentních srážek na úhradu nákladů výkonů trestů se sníží z 26
na 23 % atd.).

29

O dalších významných okolnostech jako zařazení odsouzeného do oddělení a o vlivu této okolnosti na
možnosti zaměstnávání již byla řeč výše, stejně jako o podmínkách, na základě nichž k němu může dojít.
Podobně lze mezi tyto faktory řadit i případné přeřazení do jiné věznice, další vyšetřování či řízení
u soudu. I tyto okolnosti již byly v předchozím textu přiblíženy.
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s jejich výrobou, distribucí či užíváním nebo ne). Jakkoli je tedy u odsouzených
v programu zacházení všeobecně kladen důraz na pracovní integraci, v odůvodněných
případech a u specifických skupin osob jsou při aktivitách podporujících integraci
odsouzeného prioritou jiné oblasti.
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4. Statistické údaje o počtu odsouzených a jejich
zaměstnávání
4.1 Počet a základní
a odsouzených osob

charakteristika

vězněných

Podle Statistické ročenky VS ČR (2019b, 64) bylo k 31. 12. 2018 vězněno
celkem 21 577 osob. Z celkového počtu vězněných osob bylo 19 933 (92 %) mužů
a 1 644 (8 %) žen. Z uvedeného celkového počtu vězněných bylo 19 677 (91 %)
odsouzených,30 1 806 (8 %) vazebně stíhaných osob 31 a 84 osob (0,4 %) ve výkonu
zajišťovací detence.32 Z celkového počtu 63 vězněných mladistvých (0,3 % všech
vězněných) jich 56 vykonávalo trestní opatření odnětí svobody a 7 jich bylo ve výkonu
vazby.33
Z celkového počtu odsouzených osob jich měla k 31. 12. 2018 třetina (31 %)
nařízený trest v délce do jednoho roku, polovina (50 %) v délce od jednoho do pěti let
a pětina (20 %) trest v délce 5 a více let (viz tamtéž, 104).
Graf č. 1 Počet odsouzených osob podle délky trestu k 31. 12. 2018

Zdroj: Statistická ročenka VS ČR (2019b), s. 104, vlastní zpracování.

30

Z tohoto počtu bylo 18 155 (92 %) mužů a 1 522 žen (8 %).

31

1 702 mužů ((94 %) a 114 žen (6 %).

32

76 mužů a 8 žen.

33

Jednalo se o 57 mužů (50 odsouzených a 7 obviněných) a 6 žen (všech 6 vězněných mladistvých žen
vykonávalo trestní opatření odnětí svobody).
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Pro zařazení odsouzeného mezi mladistvé není určující jeho příslušnost k určité
konkrétní věkové skupině odsouzených, rozhodující je, v jakém věku byl dotyčný
souzen a že byl odsouzen k trestnímu opatření odnětí svobody.34 Z těchto důvodů
náleží mezi mladistvé i někteří odsouzení ve věku 18 a více let. Ze srovnání věkových
kategorií pak plyne, že odsouzených ve věku do 20 let bylo celkem 56.
Podobně i v případě snahy o odlišení osob v postproduktivním věku je
příslušnost k věkové kategorii spíše orientační, kdy je za takovou hranici v rámci
ustáleného konsensu obvykle považován věk 65 let. Osob ve věku 65 a více let bylo
mezi odsouzenými 266.
Jakkoli je nutné vnímat oba právě uvedené údaje pouze jako indikativní,
uvedená čísla naznačují, že na základě věkové struktury odsouzených lze očekávat,
že u velké části odsouzených bude v rámci programu zacházení právě zařazení do
zaměstnání klíčovou otázkou. Kromě demografické struktury odsouzených je možnost
zařazení do zaměstnání velmi silně ovlivněna také řadou dalších faktorů, mezi něž je
třeba řadit potřebu terapie u osob závislých na návykových látkách či jinak
specializované programy zacházení uzpůsobené konkrétní životní situaci odsouzené
osoby (např. péče o děti u matek s nezletilými dětmi).
Graf č. 2 Počet odsouzených osob podle věku k 31. 12. 2018

Zdroj: Statistická ročenka VS ČR (2019b), s. 105, vlastní zpracování.

Téměř polovina (45 %) odsouzených ukončila základní vzdělání, více než
třetina dotázaných (36 %) byla vyučená bez maturity (VS ČR, 2019b, 108).
V průběhu roku 2018 nastoupilo do VTOS 10 729 osob a propuštěno bylo
10 928 osob, z toho 2 795 podmíněně (VS ČR, 2019b, 137–138).

34

Více k trestní odpovědnosti a k výkonu trestu u mladistvých viz zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon
o soudnictví ve věcech mládeže).

35

4. Statistické údaje o počtu odsouzených a jejich zaměstnávání

4.2 Klasifikace vězeňských
stěžejních charakteristik

zařízení

podle

jejich

Vzhledem k tomu, že mezi vězeňskými zařízeními, respektive ve skladbě
odsouzených osob vězněných v těchto zařízeních (u nichž se přitom zároveň výrazně
liší podmínky jejich zaměstnávání, viz kap. 3) existuje řada důležitých rozdílů, je při
hodnocení tématu zaměstnávání odsouzených osob nezbytné, sledovat některé
informace týkající se tohoto tématu samostatně za určité skupiny vězeňských zařízení.
S ohledem na to, že pro řadu z nich je určující více různých charakteristik, je vhodné
rozdělit vězeňská zařízení do skupin podle více různých hledisek, kdy u každé skupiny
VZ budou následně vždy souhrnně prezentovány jednotlivé, v dalším textu sledované
informace.
Z důvodu zajištění srovnatelnosti údajů uvedených v této podkapitole s údaji
analyzovanými v podkapitole 4.4 budou v této části studie prezentovány údaje
z materiálu Informace o stavu a složení vězněných osob za měsíc duben 2019 (VS ČR
2019a) platné k 30. 4. 2019. Údaje uvedené v této kapitole tak nejsou zcela
srovnatelné s údaji prezentovanými v předchozí podkapitole (ty jsou platné k 31. 12.
2018 a v podkapitole 4.1 byly uvedeny proto, že ve Statistické ročence VS ČR je
sledováno více informací, než obsahuje zde sledovaný zdroj dat, a mohly tak
zprostředkovat ucelenější charakteristiku vězněných osob). Celkové počty vězněných
osob platné k 30.4.2019 se ale oproti situaci k 31. 12. 2018 změnily jen minimálně:
• celkový počet vězněných osob vzrostl o 89 osob, tzn., že k 30.4.2019 bylo vězněno
celkem 21 666 osob (tj. o 0,4 % více než k 31. 12. 2018);
• počet vazebně stíhaných osob poklesl o 72 osob (na 1 744 osob, tj. pokles o
4,0 %);
• počet odsouzených osob vzrostl o 156 osob (na 19 833 osob, tj. nárůst o 0,8 %);
• počet osob v zajišťovací detenci vzrostl o pět osob (na 89 osob).
Při podrobnějším pohledu na strukturu odsouzených v jednotlivých vězeňských
zařízeních, jež je předmětem této a následující podkapitoly, se ale ukazuje, že skladba
odsouzených se v jednotlivých VZ za období od prosince 2018 do dubna 2019 změnila
poměrně výrazně (viz přílohy č. 1 a 2). Z těchto důvodů se ukazovalo jako potřebné,
aby vyhodnocení dále provedená v podkapitole 4.4 vycházela z klasifikace VZ podle
údajů platných k 30. 4. 2019 (více informací o důvodech, proč byly vyhodnoceny údaje
platné právě k tomuto datu, viz kap. 4.4).
V osmnácti vězeňských zařízeních se počet vězněných k 30. 4. 2018
pohyboval od 500 do méně než 1 000 osob, v dalších osmi se počet vězněných
pohyboval od 250 do méně než 500. Méně než 250 osob bylo vězněno ve čtyřech
vězeňských zařízeních, tisíc nebo více osob bylo vězněno v pěti VZ.
V sedmnácti vězeňských zařízeních bylo k uvedenému datu ve výkonu trestu od
500 do méně než 1 000 odsouzených. V šesti vězeňských zařízeních se počet
odsouzených pohyboval od 250 do méně než 500 a v osmi VZ bylo méně než 250
odsouzených. Tisíc nebo více odsouzených bylo vězněno ve čtyřech vězeňských
zařízeních.
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Graf č. 3 Počet vězeňských zařízení podle počtu vězněných a odsouzených
osob

Zdroj: Informace o stavu a složení vězněných osob za měsíc duben 2019 (2019b), s. 2, vlastní zpracování.

Jak již bylo uvedeno (viz pozn. 6), označení věznice a vazební věznice je
dáno do značné míry hlavní funkcí, kvůli které bylo příslušné zařízení původně zřízeno.
To, zda do zařízení mohou být umístěny i osoby ve výkonu vazby, ale v současnosti
závisí na tom, zda je ve věznici zřízeno oddělení výkonu trestu nebo naopak oddělení
výkonu vazby a trestu, díky čemuž je možné v zařízení zajistit i výkon vazby pro
vazebně stíhané osoby. K 30. 4. 2019 byla vazba vykonávána nejen v 10 vazebních
věznicích, ale také v dalších čtyřech věznicích s oddělením výkonu vazby a trestu.
Již při rozlišení vězeňských zařízení podle jejich typu (na věznice a vazební
věznice) a jejich srovnání podle počtu vězněných osob byla podle údajů k 30. 4. 2019
u vazebních věznic patrná mírná převaha vězeňských zařízení s méně než 500
vězněnými (6 z 10 vazebních věznic), zatímco mezi věznicemi převažovala vězeňská
zařízení s 500 nebo více vězněnými (19 z 25 věznic).
Je zřejmé, že při srovnání počtu odsouzených osob bude tento rozdíl ještě
výraznější. S ohledem na výše uvedenou skutečnost také bylo toto srovnání provedeno
na straně jedné mezi všemi vězeňskými zařízeními, ve kterých jsou vězněny i obviněné
osoby (tj. vazební věznice a věznice s oddělením výkonu vazby a trestu), a na straně
druhé věznicemi, ve kterých nejsou vězněny obviněné osoby. Z tohoto srovnání je
patrné, že v první skupině vězeňských zařízení převažovala k uvedenému datu zařízení
s méně než 500 odsouzenými (10 ze 14 VZ), zatímco v druhé převažovala naopak
vězeňská zařízení s 500 nebo více odsouzenými (17 z 21).
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Graf č. 4 Počet vězeňských zařízení podle počtu odsouzených a typu
vězeňského zařízení, respektive oddělení pro zajištění výkonu vazby

Zdroj: Informace o stavu a složení vězněných osob za měsíc duben 2019 (2019b), s. 2, vlastní zpracování.

K 30. 4. 2019 byly dvě pětiny z celkového počtu odsouzených vězněných
ve vazebních věznicích a věznicích s oddělením výkonu vazby a trestu vězněny
ve vězeňských zařízeních s méně než 500 odsouzenými (2 294 z 5 721, tj. 40 %;
s tím, že kromě odsouzených jsou v těchto VZ přirozeně dále uvězněni také vazebně
stíhané osoby). Ve věznicích s oddělením výkonu trestu naproti tomu byla k uvedenému datu naprostá většina (12 910 z 14 112, tj. 91 %) odsouzených vězněna
ve vězeňských zařízeních s 500 nebo více vězni.

Graf č. 5 Celkový počet odsouzených podle velikosti vězeňského zařízení
a typu vězeňského zařízení, respektive oddělení pro zajištění výkonu vazby

Zdroj: Informace o stavu a složení vězněných osob za měsíc duben 2019 (2019b), s. 2, vlastní zpracování.
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Provedené srovnání ukazuje zřetelné rozdíly mezi VZ, ve kterých jsou vězněni
i obvinění, a VZ zajišťujícími „pouze“ výkon trestu. Mezi počtem odsouzených a tím,
zda příslušné VZ zajišťuje i výkon vazby, tedy existuje zřetelná souvislost, ale
z předchozího srovnání je zároveň jasně patrné, že i ve VZ zajišťujících výkon vazby je
velmi výrazný (jakkoli podstatně nižší než v případě VZ zajišťujících pouze výkon
trestu) podíl odsouzených vězněných ve VZ s 500 nebo více odsouzenými (a to
i přesto, že jde o odsouzené vězněné pouze ve 4 z celkem 14 VZ zajišťujících výkon
vazby). Obě charakteristiky, tj. počet odsouzených a otázka, zda je v daném VZ
zajišťován i výkon vazby, tak nejenže charakterizují vězeňská zařízení ze zcela
odlišných hledisek, ale také se mezi sebou navzájem ovlivňují jen do určité míry.
Z těchto důvodů bude při vyhodnocení údajů o zaměstnávání vězňů provedeném
v dalším textu samostatně věnována pozornost každé z těchto dvou charakteristik.
V případě vězeňských zařízení zajišťujících výkon vazby je dále potřebné
reflektovat také to, jaký je v těchto VZ podíl počtu odsouzených z celkového počtu
vězněných. Nejvyšší podíl odsouzených byl k 30. 4. 2019 ve čtyřech věznicích
s oddělením pro výkon vazby a trestu (91–97 %).35 Ve třech vazebních věznicích
reprezentovali odsouzení přibližně tři čtvrtiny vězněných (71–76 %),36 ve třech
vazebních věznicích přibližně dvě třetiny (65–70 %)37 a v dalších třech tři pětiny (59–
60 %).38 V jedné vazební věznici39 reprezentovali odsouzení méně než polovinu
vězněných osob (46 %). Z tohoto srovnání je patrné, že ve věznicích s oddělením
výkonu vazby a trestu převažují odsouzené osoby podstatně výrazněji, než je tomu
v případě vazebních věznic. Z tohoto důvodu se ukazuje jako vhodnější, aby při
vyhodnocení míry zaměstnanosti ve vězeňských zařízeních byly věznice s oddělením
výkonu vazby a trestu sledovány společně s věznicemi s oddělením výkonu trestu,
protože z hlediska skupiny vězněných osob k nim mají podstatně blíže než k vazebním
věznicím.
Kromě počtu vězněných, respektive odsouzených, a otázky, zda jsou v daném
vězeňském zařízení vězněny i obviněné osoby (respektive jaký je podíl odsouzených
osob z celkového počtu vězněných)40 je přirozeně potřebné samostatně věnovat
pozornost také vězeňským zařízením zaměřeným na určité skupiny odsouzených (tj.
ženy a mladistvé) a rozlišit VZ podle podílu osob zařazených do různých oddělení
(z hlediska způsobu vnitřní a vnější diferenciace oddělení) daného vězeňského zařízení.
K 30. 4. 2019 bylo vězněno 1 595 odsouzených žen (tj. 93 % z celkového
počtu 1 698 žen vězněných k tomuto datu). Odsouzené ženy byly vězněny v celkem
v 15 vězeňských zařízeních (z nichž ve třech, VZ Světlá nad Sázavou, Opava a Praha
Ruzyně, je zřízeno oddělení pro ženy), přičemž z celkového počtu vězněných žen jich
polovina (810 odsouzených žen, tj. 51 % z jejich celkového počtu) byla vězněna ve VZ
Světlá nad Sázavou. Téměř dvě pětiny žen byly vězněny dohromady ve vězeňských
35

Břeclav, Ostrov, Plzeň, Znojmo.

36

Liberec, Praha Pankrác, Praha Ruzyně.

37

České Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice.

38

Brno, Olomouc, Ostrava, Teplice.

39

Ostrava.

40

V textu nebudou obdobným způsobem odlišena zařízení pro výkon zajišťovací detence. A to především
proto, že tu zajišťují pouze dvě vězeňská zařízení, počet osob v zajišťovací detenci je vzhledem k celkovému počtu vězněných osob velmi nízký, a to jak celkově (k 30. 4. 2019 0,4 % z celkového počtu
vězněných osob), tak i v rámci obou vězeňských zařízení, ve kterých je vykonávána zajišťovací detence,
v nichž tyto osoby reprezentují 7 %, respektive 14 % z celkového počtu osob vězněných v příslušném
VZ. Zároveň platí, že situaci osob ve výkonu zajišťovací detence (podobně jako je tomu u obviněných)
upravuje specifický režim a až na výjimky zaměstnání těchto osob není možné tak, jako je tomu
u odsouzených ve výkonu trestu.
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zařízeních Opava (234, 15 %), Praha Ruzyně (190, 12 %) a Nové Sedlo (178, 11 %).
V devíti vězeňských zařízeních41 se počet odsouzených žen pohyboval od 10 do 30
osob, v dalších dvou vězeňských zařízeních42 byly odsouzené ženy vězněny jen zcela
ojediněle (5–6 osob).
Ve věznici Světlá nad Sázavou byly vězněny pouze odsouzené ženy, ve věznici
Opava činil podíl žen z celkového počtu odsouzených 82 %, ve vazební věznici Praha
Ruzyně 36 % a ve věznici Nové Sedlo 32 %. Vzhledem k nízkému počtu všech
odsouzených ve vazební věznici Teplice reprezentovaly odsouzené ženy šestinu
z celkového počtu odsouzených v tomto VZ (17 %). Ve čtyřech VZ43 reprezentovaly
ženy přibližně desetinu odsouzených (8–12 %). V ostatních vězeňských zařízeních byl
i poměrný podíl žen z celkového počtu odsouzených minimální (do 4 %).
Z celkového počtu 56 odsouzených mladistvých jich bylo k 30. 4. 2019
vězněno 25 ve věznici s oddělením pro mladistvé Všehrdy a 20 ve věznici s oddělením
pro mladistvé Heřmanice. V dalších šesti vězeňských zařízeních (ve kterých již není
zřízeno oddělení pro mladistvé) bylo vězněno celkem 18 mladistvých44.
Z celkového počtu osob odsouzených k 30. 4. 2019 jich bylo 1 090 (5,5 %)
zařazeno do oddělení se zvýšenou ostrahou a 18 680 (94,2 %) do oddělení
s ostrahou.45 Z celkového počtu odsouzených zařazených do oddělení s ostrahou jich
k tomuto datu bylo
• 1 057 (6 %) zařazených do oddělení s nízkým stupněm zabezpečení;
• 5 657 (31 %) do oddělení se středním stupněm zabezpečení;
• 11 652 (62 %) do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení;
• 314 odsouzených (2 %) nebylo k uvedenému datu zařazeno do oddělení podle
stupně zabezpečení.46
Vzhledem k tomu, že podíly odsouzených zařazených podle typu věznice
(oddělení) a stupně zabezpečení se mezi vězeňskými zařízeními velmi liší (viz příloha
č. 2), je důležité rozlišit vězeňská zařízení i na základě tohoto kritéria.
V dalším textu budou rozlišována pouze vězeňská zařízení s převahou osob
v oddělení se zvýšenou ostrahou a osob zařazených do oddělení s vysokým
stupněm zabezpečení (celkem 22 VZ) od VZ s převahou osob v odděleních
s ostrahou zařazených do oddělení s nízkým a středním stupněm zabezpečení
(celkem 13 VZ).47

41

Brno, České Budějovice, Liberec, Litoměřice, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha Pankrác, Teplice.

42

Hradec Králové, Ostrov.

43

Brno, České Budějovice, Litoměřice, Olomouc, Ostrava.

44

Pardubice 7, Světlá nad Sázavou 5, Litoměřice 3 a po jednom ve VZ Olomouc, Ostrov, Praha Pankrác.

45

Zbývajících 63 odsouzených (0,3 %) reprezentovali mladiství, kteří nebyli zařazeni do následující
klasifikace vězeňských zařízení podle stupně nebezpečnosti vězněných odsouzených osob.

46

Součet všech uvedených procentních hodnot má hodnotu 101 v důsledku zaokrouhlení jednotlivých hodnot. Při výpočtu více než dvou procentních hodnot jde o běžný jev, jemuž lze předejít pouze úpravou zaokrouhlení některých hodnot. Tato umělá úprava hodnot ale nebyla provedena v této ani v jiných částech
textu, součet procentních hodnot se tak může od hodnoty 100 v důsledku zaokrouhlení lišit i v dalším
textu.

47

Procentuální podíl byl vypočten vždy pouze z počtu odsouzených zařazených do některé ze zde uvedených
skupin odsouzených (tj. nebyly zohledněny počty odsouzených mladistvých a odsouzených v oddělení
s ostrahou nezařazených podle stupně zabezpečení).
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Jak již bylo popsáno (srov. kap. 3), z hlediska podmínek pro zaměstnání se liší
i situace odsouzených s nízkým stupněm zabezpečení a odsouzených se středním
stupněm zabezpečením. Totéž pak přirozeně platí i o odsouzených s vysokým stupněm
nebezpečnosti a odsouzených zařazených do oddělení se zvýšenou ostrahou. A dále je
možné konstatovat také to, že při rozlišení VZ podle popsaného kritéria pouze do dvou
skupin mohou stále zanikat některé významné rozdíly mezi VZ zařazenými do shodné
skupiny, ale se stále výrazně odlišným podílem obou skupin odsouzených. Na druhou
stranu, podrobnější členění by výrazně komplikovalo možnosti porovnání údajů, které
budou dále sledovány.
Vzájemné srovnání VZ rozlišených podle tohoto kritéria s typem VZ (tj. podle
toho, zda jde o vazební věznici nebo věznici) a s kategorizací VZ podle počtu
odsouzených pak ukazuje, že pro vazební věznice a vězeňská zařízení s méně než 500
odsouzenými je charakteristická převaha odsouzených s nízkým nebo středním stupněm nebezpečnosti, zatímco ve věznicích a VZ s 500 nebo více odsouzenými převažují
odsouzení s vysokým stupněm nebezpečnosti a odsouzení v oddělení se zvýšenou
ostrahou.
Graf č. 6 Počet vězeňských zařízení podle počtu odsouzených a typu
vězeňského zařízení a podle podílu odsouzených zařazených do oddělení
podle stupně nebezpečnosti

Zdroj: Informace o stavu a složení vězněných osob za měsíc duben 2019 (2019b), s. 2, vlastní zpracování.
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4.3 Celkové údaje o zaměstnávání, zařazení odsouzených do nepracovního provozu a odměňování odsouzených osob
Podle údajů VS ČR (2019b, 54) bylo v roce 201848 ve VTOS „pracovně zařazeno
za finanční odměnu průměrně 8 858 osob (dále jen „odsouzení“) z celkového počtu
14 790 zaměstnatelných odsouzených způsobilých k vykonávání práce“, tj. celková
zaměstnanost vězněných osob v roce 2018 činila 59,89 %. Z uvedeného počtu
odsouzených osob jich bylo pracovně zařazeno na pracovištích provozoven hospodářské činnosti průměrně 4 191, ve vnitřním provozu a vlastní výrobě 2 761 odsouzených
a u cizích subjektů 1 906.
Další odsouzení byli zařazeni v nepracovním provozu s cílem přípravy na
budoucí pracovní zařazení (absolvování kurzů, učebních oborů či zaučování na budoucí
pracovní pozice): v průměru bylo 954 odsouzených zařazeno do vzdělávacích
programů, 739 do terapeutických programů a 583 na práce bez odměny v rámci
programu zacházení (tamtéž, 56).
Kromě údajů o průměrném počtu zaměstnaných v rámci různých typů pracovišť
uvádí Statistická ročenka VS ČR rovněž souhrnné údaje o odměňování odsouzených
osob.
Průměrná měsíční odměna odsouzených za rok 2018 byla 4 34 Kč, což
je o 555 Kč více než v roce 2017. Ve vnitřním provozu a vlastní výrobě
mělo 2 761 pracujících odsouzených průměrnou měsíční odměnu 4 928
Kč, v provozovnách Střediska hospodářské činnosti mělo 4 191 pracujících odsouzených průměrnou měsíční odměnu 4 049 Kč a 1 906
pracujících odsouzených zařazených u cizích podnikatelských subjektů
mělo průměrnou měsíční odměnu 4 423 Kč. Průměrné měsíční mzdy
odsouzených ve výše uvedených provozech jsou vyšší než v roce 2017 z
důvodu změny legislativy NV 361/2017 o výši a podmínkách odměňování
odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody (VS
ČR 2019b, 57).

4.4 Zaměstnávání odsouzených osob podle rozlišených
skupin vězeňských zařízení
Jak již bylo naznačeno v kapitole 3 a také v podkapitole 4.2, do souhrnných
údajů o zaměstnávání odsouzených byly zahrnuty údaje za vězeňská zařízení se zcela
odlišnými charakteristikami, respektive údaje o zcela odlišných (z hlediska možností
zaměstnání) skupinách odsouzených. Právě z těchto důvodů byla do této studie
zařazena tato podkapitola, v níž budou prezentovány údaje o počtu zaměstnaných

48
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V rámci tohoto celkového přehledu o zaměstnávání odsouzených byly opět jako zdroj dat využity údaje
ze Statistické ročenky VS ČR za rok 2018, protože do statistik VS ČR zveřejňovaných s měsíční periodicitou nejsou údaje o zaměstnávání odsouzených zahrnuty. Údaje v této podkapitole tak jsou srovnatelné
s údaji uvedenými v podkapitole 4.1 Naopak v následující podkapitole, ve které budou vyhodnoceny údaje
za jednotlivé skupiny VZ, byly využity údaje platné k 30. 4. 2019 (o důvodech využití těchto údajů více
viz podkap. 4.4).
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odsouzených osob49 za jednotlivé skupiny vězeňských zařízení seskupených na základě
hledisek popsaných v předchozí podkapitole.
K tomuto účelu byly využity údaje, které jsou zaznamenávány do jednotného
formuláře „Karta věznice“ (dále též „Karta“). VS ČR nezveřejňuje žádný oficiální
výstup (např. v rámci statistických přehledů, ročenky atd.), ve kterém by byly údaje
evidované v těchto formulářích agregovaně zpracovány. V současnosti (a to je zřejmě
i jedním z důvodů, proč není publikován žádný výstup, ve kterém by byla tato data
vyhodnocena) totiž zjevně přetrvávají nejednotnosti při sběru těchto dat, kdy údaje
z Karet jednotlivých VZ nejsou platné ke stejnému datu.
Tato okolnost limituje vypovídací schopnost údajů z Karet obecněji, a tento
limit přirozeně nebylo možné plně překonat nebo kompenzovat ani při jejich analýze
předložené v této podkapitole. Dále předkládané údaje proto mají do značné míry
(respektive u některých VZ, viz níže) spíše ilustrativní charakter, kdy reálnou situaci
zachycují pouze u těch vězeňských zařízení, v jejichž Kartách byly uvedeny aktuální
údaje, zatímco u některých dalších VZ se jedná pouze o orientační přepočet, který
jejich situaci pouze „modeluje“, respektive indikuje s využitím starších dat. Nicméně
v situaci, kdy nejsou k dispozici aktuální údaje od všech VZ, lze i u těchto VZ tento
přepočet vnímat jako alespoň orientační indikátor, který alespoň přibližně naznačuje
více či méně očekávatelnou situaci v příslušném zařízení.
Omezení vyplývající z nejednotnosti údajů z Karet zároveň jasně ukazují i to, že
sjednocení postupů pro sběr dat o zaměstnávání odsouzených prostřednictvím Karet
představuje prvotní a nezbytný předpoklad k tomu, aby bylo možné touto cestou
získávat další relevantní poznatky s vyšší vypovídací schopností (a případně je bylo
možné sbírat a vyhodnocovat i opakovaně).
Pro potřeby dále provedené analýzy byly ke dni 30. 4. 2019 shromážděny Karty
věznice od všech VZ, jež byly dostupné na webových stránkách jednotlivých věznic.50
V případě jednoho VZ nebyl k tomuto datu odkaz na Kartu věznice funkční, Karta
věznice tohoto VZ proto byla získána až po upozornění zástupců příslušného VZ
a získání funkčního odkazu dne 13. 5. 2019.
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Ani souhrnné údaje týkající se odměňování odsouzených osob uvedené v předchozí podkapitole nezohledňují dostatečně existující variabilitu situací odsouzených osob (srov. kapitola 3). Na rozdíl od údajů
o počtech zaměstnaných odsouzených osob ale k tomuto tématu v současnosti nejsou k dispozici žádné
zpřesňující údaje, na základě nichž by bylo možné doplnit v předchozí kapitole citované souhrnné
informace ze Statistické ročenky VS ČR. Současné statistické evidence zveřejňované VS ČR proto
neumožňují detailnější rozbor takových otázek jako např.: jak se do situace odsouzených osob promítá
to, do které byly zařazeny skupiny z hlediska výše odměny za práci, jak dlouhou jsou ve výkonu trestu
(tato okolnost je důležitá vzhledem k nedávným změnám v odměňování odsouzených popsaným
v kapitole 3, kdy výši odměny značné části odsouzených regulovala předešlá právní úprava), jak jejich
faktickou odměnu ovlivňují srážky nebo prostředky uplatňované při výkonu trestu k dosažení pořádku
a kázně atd. Tyto otázky přitom jsou velice důležité, neboť odměnu odsouzených ovlivňují velmi výrazně.
K dispozici dále nejsou ani údaje o zařazení odsouzených do nepracovního provozu, jakkoli je zřejmé (viz
podkap. 4.3 a kap. 9), že zařazení odsouzených do těchto aktivit je do značné míry komplementární
k zařazení odsouzených do práce a bez znalosti informací o zařazování odsouzených do těchto programů
není možné informace o zaměstnávání odsouzených posoudit komplexně. Bez těchto informací totiž nelze
dostatečně zohlednit jednu z klíčových okolností, která možnosti zaměstnávání odsouzených osob
podstatným způsobem determinuje.
Zařazování do zaměstnání, respektive souběh zaměstnání s dalšími aktivitami programu zacházení, i výše
odměny odsouzených přitom značně determinují možnosti znovuuvedení propuštěných osob do společnosti. Bylo by proto nepochybně velmi účelné, aby byly zajištěny vhodné předpoklady pro zjišťování
těchto informací (přinejmenším s pomocí jednorázového šetření, ideálně ale formou evidence těchto údajů
v anonymizované podobě a jejich periodickým hromadným vyhodnocováním).

50

Viz www.vscr.cz.
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Datum, respektive alespoň měsíc a rok platnosti údajů byl přímo v Kartě uveden
u 24 z 35 shromážděných Karet. I u Karet věznice, ve kterých nebyl měsíc ani rok
platnosti uveden, bylo možné tyto údaje odhadovat, protože pro všechny Karty věznic
je používáno jednotné značení webových odkazů obsahující podle všeho informaci
o měsíci a roku, kdy byl odkaz zavěšen na webové stránky vězeňského zařízení (to
dokazovalo srovnání údajů o platnosti dat v Kartách s těmito údaji provedené u 24
Karet). Nicméně u Karet, u kterých nebyl přímo uveden údaj o platnosti dat uvedených
v Kartě, nelze vyloučit možnost, že údaje v Kartě se vztahují k měsíci, který bezprostředně předcházel datu vyvěšení Karty na webových stránkách věznice (to bylo
zjištěno u dvou Karet, u kterých bylo kromě jednotného označení odkazu s určením
měsíce a roku k dispozici i datum platnosti údajů).
Celkem 16 Karet věznice obsahovalo údaje za měsíc duben roku 2019. Další tři
Karty obsahovaly údaje za další měsíce roku 2019 (květen, březen a leden), a pět za
rok 2018 (tři za prosinec, jedna za červen a jedna za duben). U jedenácti dalších Karet
bylo možné platnost dat předpokládat pouze podle značení webových odkazů. Šest
Karet tak patrně obsahovalo údaje platné za duben (případně březen) roku 2018, dvě
za březen (případně únor) tohoto roku a jedna za leden roku 2019 (případně prosinec
roku 2018). Další Karta patrně obsahovala údaje za červen (případně květen) roku
2018 a jedna údaje za rok 2017 (únor, případně leden).
Celkově lze konstatovat, že do dále prezentovaného vyhodnocení údajů z Karet
byly u 26 VZ využity aktuální či téměř aktuální údaje (březen až květen 2019, u dvou
Karet neobsahujících datum se mohlo jednat nejvýše o únor 2019), dalších pět Karet
obsahovalo ještě nepříliš zastaralé údaje (leden 2019 a prosinec 2018) a údaje ze čtyř
Karet byly (respektive u dvou z nich patrně byly) velmi zastaralé (první polovina roku
2018 a v jednom případě dokonce počátek roku 2017).
Pro většinu vězeňských zařízení je tedy výše provedená klasifikace VZ na
základě údajů k 30. 4. 2019 zcela odpovídající, protože také data o zaměstnávání
odsouzených osob evidovaná prostřednictvím Karty věznice jsou u těchto VZ platná
k měsíci dubnu (nebo v několika případech může jít nejvýše o měsíc březen) roku
2019. U další části VZ ale platí, že údaje o zaměstnávání odsouzených uvedené v Kartě
se váží ke skladbě vězeňské populace daného zařízení platné ke staršímu datu, přičemž
ta se mohla v určitých ohledech lišit od současné struktury odsouzených v daném
zařízení (to platí spíše pro čtyři VZ, v jejichž Kartách jsou nejzastaralejší údaje, tuto
možnost ale nelze vyloučit ani u VZ s nepříliš zastaralými údaji). Jinými slovy, některá
VZ byla na základě aktuálních charakteristik přiřazena do v současnosti zcela odpovídající skupiny VZ, ale data o zaměstnávání odsouzených z těchto zařízení přitom
odpovídají tomu, do jaké skupiny by zařízení byla přiřazena na základě starších údajů
o počtu a skladbě odsouzených (nelze sice u VZ v tomto ohledu očekávat příliš výrazné
změny, ale možnost určitých odlišností při takovéto klasifikaci vězeňských zařízení
nelze ani vyloučit). Nicméně v situaci, kdy u 11 vězeňských zařízení by pro tyto účely
nejlépe vyhovující datum bylo možné beztak jen odhadovat, lze jako bezesporu
nejvhodnější datum pro klasifikaci VZ vnímat to, které je pro potřeby vyhodnocení
údajů o zaměstnávání odsouzených odpovídající u největšího počtu vězeňských
zařízení, tj. údaje z dubna 2019.
Pro bližší charakteristiku zaměstnávání odsouzených zaměstnávání v jednotlivých VZ je důležité, že v Kartě věznice jsou jednotným způsobem evidovány tyto
údaje:
• potenciál VZ v zaměstnávání (počet všech osob, které jsou ve VZ potenciálně
zaměstnatelné);
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• počet osob zaměstnaných ve vnitřním provozu (kategorie zahrnuje jak osoby
zaměstnané ve vlastním provoz věznice, tak vlastní výrobě věznice);
• počet osob zaměstnaných ve SHČ;
• počet osob zaměstnaných u jiných subjektů;
• volný potenciál (počet osob, které mohou být zaměstnány a doposud nejsou
zaměstnány), z toho osoby zaměstnatelné:
o mimo věznice (tj. mohou být zaměstnány vně i uvnitř věznice);
o s ostrahou;
o ve věznici.
Tyto údaje jsou v Kartě uváděny celkem za vězeňské zařízení, takže je nelze
přímo přiřadit k jednotlivým skupinám odsouzených (rozlišeným např. podle stupně
jejich nebezpečnosti, pohlaví, zařazení pracujících odsouzených na pracoviště podle
způsobu jejich střežení/umožnění volného pohybu, zařazení odsouzeného do kategorie
určující, jaká mu přísluší odměna za práci, případně dalších charakteristik). Ale i tyto
celkové informace o počtu zaměstnaných odsouzených osob v jednotlivých VZ lze
přirozeně sledovat v souvislosti s informacemi o stěžejních charakteristikách určité
skupiny VZ tak, jak o tom bylo pojednáno v podkapitole 4.2.
Před provedením tohoto podrobnějšího srovnání je ale samozřejmě vhodné
uvést nejprve souhrnné údaje získané z Karet. Jak se ukazuje, tyto celkové údaje se
příliš neliší od celkových údajů publikovaných ve Statistické ročence (viz podkap. 4.3).
Všech 35 VZ mělo dle údajů uvedených ve shromážděných Kartách celkem
14 132 potenciálně zaměstnatelných odsouzených (tj. 71,5 % z celkového počtu
odsouzených vyjma mladistvých k 30. 4. 2019).
Zaměstnáno bylo celkem 8 778 odsouzených, tj. pracovní potenciál vězeňských zařízení byl využit přibližně ze tří pětin (zaměstnáno bylo 62,1 % z celkového
počtu odsouzených s pracovním potenciálem, respektive 44,4 % z celkového počtu
odsouzených vyjma mladistvých k 30. 4. 2019).
Volný potenciál (počet všech osob, které jsou potenciálně zaměstnatelné
a nejsou zaměstnány) všech 35 VZ byl 5 354 osob, tj. necelé dvě pětiny pracovního
potenciálu vězeňských zařízení nebyly využity (nebylo zaměstnáno 37,9 % ze všech
potenciálně zaměstnatelných osob, respektive přibližně čtvrtina – 27,1 % – z celkového
počtu odsouzených vyjma mladistvých k 30. 4. 2019).
V případě věznic byly s uvedenými celkovými údaji srovnatelné všechny čtyři
sledované relativní parametry, tj. jak podíl potenciálně zaměstnatelných odsouzených
z celkového počtu odsouzených vyjma mladistvých k 30. 4. 2019, tak procentuální
podíl využitého a volného (nevyužitého) potenciálu vzhledem k celkovému potenciálu
a podíl využitého pracovního potenciálu z celkového počtu odsouzených vyjma
mladistvých k 30. 4. 2019.
Výrazně odlišná ale byla v tomto ohledu situace vazebních věznic. Ty
charakterizoval výrazně nižší počet potenciálně zaměstnatelných osob vzhledem
k celkovému počtu odsouzených a současně i podstatně vyšší míra využití tohoto
potenciálu.
Vyšší míru využití pracovního potenciálu bylo možné pozorovat také u VZ s více
než čtvrtinovým podílem žen mezi odsouzenými. V případě těchto VZ se ale oproti
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údajům za všechna VZ nikterak výrazně nelišil podíl potenciálně zaměstnatelných
z celkového počtu odsouzených vyjma mladistvých k 30. 4. 2019.
Podíl potenciálně zaměstnatelných z celkového počtu odsouzených vyjma
mladistvých k 30. 4. 2019 se výrazněji nelišil ani podle toho, zda mezi odsouzenými převažovaly osoby s nízkým a středním stupněm nebezpečnosti nebo
osoby s vysokým stupněm nebezpečnosti a odsouzení v oddělení se zvýšenou
ostrahou. U VZ ve druhé uvedené skupině ale byla patrná poněkud nižší míra využití
pracovního potenciálu.
Graf č. 7 Pracovní potenciál podle počtu odsouzených celkem a podle
vybraných charakteristik

Zdroj: Informace o stavu a složení vězněných osob za měsíc duben 2019 (VSĆR 2019b), údaje z Karet
věznic (www.vscr.cz), vlastní zpracování.

Ze srovnání VZ podle počtu uvězněných odsouzených osob vyplynulo, že
nejvyšší podíl potenciálně zaměstnatelných osob z celkového počtu odsouzených vyjma
mladistvých (k 30. 4. 2019) měla vězeňská zařízení, v nichž bylo vězněno 750 a více
odsouzených (75 % v případě VZ s počtem odsouzených do 1 000 osob a 80 % u VZ
s 1 000 a více vězněnými odsouzenými). Nejnižší pracovní potenciál vzhledem
k celkovému počtu odsouzených vyjma mladistvých (k 30. 4. 2019) byl zaznamenán u
vězeňských zařízení s méně než 250 odsouzenými.
V souvislosti s počtem odsouzených se lišila, nicméně se zrcadlově obráceným
trendem, i míra využití pracovního potenciálu. Ta byla nejnižší ve vězeňských
zařízeních s tisícem nebo více odsouzenými (42 %) a druhá nejnižší u VZ s méně než
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1 000 odsouzených (59 %). Nejvyšší byla naopak u VZ s méně než 250 odsouzenými
(98 %).
Graf č. 8 Pracovní potenciál podle počtu odsouzených ve VZ

Zdroj: Informace o stavu a složení vězněných osob za měsíc duben 2019 (VSĆR 2019b), údaje z Karet
věznic (www.vscr.cz), vlastní zpracování.

Celkově (za všechna VZ) bylo u externích subjektů bylo zaměstnáno 2 032
odsouzených (23 % z celkového počtu 8 778 zaměstnaných odsouzených), ve vnitřním
provozu (tj. buďto ve vlastním provozu věznice nebo ve vlastní výrobě) 2 873 (33 %)
a v provozovnách SHČ 3 873 (44 %).
Ve věznicích byl poněkud vyšší podíl odsouzených zaměstnaných v provozovnách SHČ (48 %) a nižší podíl odsouzených zaměstnaných ve vnitřním provozu
(28 %). Naproti tomu ve vazebních věznicích mezi zaměstnanými odsouzenými
převažovaly osoby zaměstnané ve vnitřním provozu (62 %) a byl nižší podíl osob
zaměstnaných v provozovnách SHČ (23 %) i u externích subjektů (16 %). Pro VZ
s více než 25 % žen byla příznačná převaha osob zaměstnaných v provozovnách
SHČ (59 %) a nízký podíl odsouzených zaměstnaných u externích subjektů (8 %).
Ve VZ, v nichž byly uvězněny převážně osoby s nízkým a středním stupněm
nebezpečnosti, byl přibližně o čtvrtinu vyšší relativní podíl odsouzených zaměstnaných ve vnitřním provozu (39 %), než tomu bylo u VZ, ve kterých byly uvězněny
převážně osoby s vysokým stupněm nebezpečnosti a odsouzení v oddělení se
zvýšenou ostrahou.
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Graf č. 9 Zaměstnaní odsouzení podle typu jejich pracoviště celkem a podle
vybraných charakteristik

Zdroj: Informace o stavu a složení vězněných osob za měsíc duben 2019 (VSĆR 2019b), údaje z Karet
věznic (www.vscr.cz), vlastní zpracování.

Srovnání místa pracoviště zaměstnaných odsouzených osob podle velikosti
VZ (podle počtu odsouzených osob) ukázalo, že podíl odsouzených zaměstnaných
u externích subjektů byl nejvyšší u věznic s 1 000 a více odsouzenými (42 %) a ve VZ
s méně než 250 odsouzenými (29 %). Nejnižší byl podíl odsouzených zaměstnaných
u externích subjektů ve VZ s 250–499 odsouzenými (11 %).
Podíl odsouzených zaměstnaných ve vnitřním provozu byl nejvyšší ve VZ
s méně než 250 odsouzenými (59 %) a ve VZ s 250–499 odsouzenými (38 %). Podíl
odsouzených ve vnitřním provozu z celkového počtu zaměstnaných odsouzených byl
nejnižší (26 %) ve VZ se 750–499 odsouzenými.
Zatímco ve věznicích, v nichž bylo uvězněno od 250 do 1 000, byla
v provozovnách SHČ zaměstnána přibližně polovina zaměstnaných odsouzených, ve
věznicích s 1 000 nebo více odsouzenými se jednalo přibližně o čtvrtinu zaměstnaných
odsouzených (28 %) a ve VZ s méně než 250 odsouzenými o jednu osminu (12 %).
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Graf č. 10 Zaměstnaní odsouzení podle typu jejich pracoviště a počtu
odsouzených ve VZ

Zdroj: Informace o stavu a složení vězněných osob za měsíc duben 2019 (VSĆR 2019b), údaje z Karet
věznic (www.vscr.cz), vlastní zpracování.

Z celkem 5 354 (údaj za všechna VZ) odsouzených, kteří nebyli zařazeni do
práce, jich bylo možné 3 791 (71 %) zaměstnat na střežených pracovních místech ve
věznici. Čtvrtinu (1 312 odsouzených nezařazených do práce, tj. 25 %) bylo možné
zaměstnat na střežených pracovních místech ve věznici nebo mimo věznici. Pouze
minimum (251 odsouzených, 5 %) do práce nezařazených odsouzených bylo možné
zaměstnat mimo věznici na nestřežených pracovních místech nebo na pracovních
místech s volným pohybem.
Ve věznicích byly všechny tyto tři podíly zcela srovnatelné s údaji za všechna
vězeňská zařízení. Naproti tomu ve vazebních věznicích byl z celkového počtu
odsouzených nezařazených do práce vyšší podíl těch, které bylo možné zaměstnat
ve věznici (83 %), nižší podíl těch, které bylo možné zaměstnat s ostrahou (17 %)
a žádnou osobu nebylo možné zaměstnat mimo věznici. V případě vazebních věznic je
zároveň vhodné upozornit na nízký počet pracovně nezařazených osob s pracovním
potenciálem, což souvisí s vysokým podílem zaměstnaných odsouzených z celkového
počtu odsouzených s pracovním potenciálem uvězněných ve vazebních věznicích (viz
výše).
Pro VZ s více než 25 % žen byl naopak příznačný vyšší podíl nezařazených
odsouzených, které bylo možné zaměstnat na střežených pracovištích ve věznici nebo
mimo věznici (38 %) a nižší podíl odsouzených, jež bylo možné zaměstnat na
střežených pracovních místech ve věznici (60 %). I v případě této skupiny VZ je nutné
vést v patrnosti nižší celkový počet pracovně nezařazených osob s pracovním
potenciálem. V případě této skupiny VZ to z části opět souvisí s vyšším využitím
pracovního potenciálu osob vězněných v těchto VZ, především je to ale odrazem malé
velikosti této skupiny VZ (náleží do ní pouze čtyři vězeňská zařízení, v nichž bylo
z celkového počtu odsouzených bez mladistvých uvězněno jen 11 %).
Ve VZ, v nichž byly uvězněny převážně osoby s nízkým a středním stupněm
nebezpečnosti zcela převažovaly osoby, jež bylo možné zaměstnat ve věznici (94 %),
zatímco u VZ, ve kterých byly uvězněny převážně osoby s vysokým stupněm
nebezpečnosti a odsouzení v oddělení se zvýšenou ostrahou, byl oproti
příslušnému podílu za všechna VZ jen mírně vyšší podílů odsouzených, jež bylo možné
umístit na pracovní místa s ostrahou, a mírně nižší podíl osob, jež bylo možné umístit
pouze ve věznici.
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Graf č. 11 Zaměstnatelní odsouzení nezařazení do práce podle možnosti jejich
pracovního zařazení celkem a podle vybraných charakteristik

Zdroj: Informace o stavu a složení vězněných osob za měsíc duben 2019 (VSČR, 2019b), údaje z Karet
věznic (www.vscr.cz), vlastní zpracování.

Samotné rozdělení skupin VZ podle počtu odsouzených předjímá, že
v zařízeních reprezentujících nejmenší velikostní kategorie bude při srovnatelných
počtech VZ v jednotlivých skupinách nižší také celkový počet zaměstnatelných osob
a počet osob, které nejsou pracovně zařazené, ačkoli jsou potenciálně zaměstnatelné.
Za situace, kdy byl současně pracovní potenciál nejvíce využitý rovněž ve skupinách
VZ s nižšími počty odsouzených (viz výše) se pak tento předpoklad o to výrazněji
projevil právě u údajů o pracovně nezařazených zaměstnatelných osobách. Ve VZ
s méně než 250 odsouzenými tak bylo pouze 14 osob s pracovním potenciálem, jež
nebyly pracovně zařazené. Počet pracovně nezařazených potenciálně zaměstnatelných
osob ale nebyl příliš vysoký ani ve skupině vězeňských zařízeních s 250–499
odsouzenými (celkem v této skupině VZ bylo 233 pracovně nezařazených osob). V této
skupině byl oproti jiným skupinám VZ velmi nízký (10%) podíl osob zaměstnatelných
s ostrahou, naopak podstatně vyšší (19 %) byl podíl osob, které bylo možné zaměstnat
mimo věznici. Podíl osob zaměstnatelných ve věznici byl u této skupiny VZ zcela
srovnatelný s obdobným údajem za všechna VZ (71 %).
Ve vězeňských zařízeních s méně než 750 odsouzenými bylo možné pracovně
nezařazené osoby zaměstnat převážně ve věznici (96 % z nich). Ve VZ s méně než
1 000 odsouzených tento podíl činil 69 % a ve vězeňských zařízeních s 1 000 nebo
více odsouzenými 63 %. V obou posledně jmenovaných skupinách VZ byl srovnatelný
podíl pracovně nezařazených osob, které bylo možné zaměstnat s ostrahou (31,
respektive 29 %). Podíl osob zaměstnatelných mimo věznice se ve VZ s 500 a více
odsouzenými pohyboval od 1 % v případě VZ se 750–999 odsouzenými, až po 8 %
u VZ s 1 000 a více odsouzenými.
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Graf č. 12 Zaměstnatelní odsouzení nezařazení do práce podle možnosti jejich
pracovního zařazení a podle počtu odsouzených ve VZ

Zdroj: Informace o stavu a složení vězněných osob za měsíc duben 2019 (VSČR, 2019b), údaje z Karet
věznic (www.vscr.cz), vlastní zpracování.
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V rámci výzkumu jsme využili kvalitativní přístup, pomocí něhož lze vytvořit
velmi podrobná data umožňující dobrou orientaci v problematice a také získání
hlubšího vhledu do důležitých parciálních témat. Volba kvalitativního přístupu má
i jedno praktické opodstatnění – je vhodný pro výzkumné terény, které nejsou zcela
probádány a je potřeba o nich získat bohatá data, která by umožňovala popsat
a interpretovat interakce a situace odehrávající se ve zkoumaném terénu, aby bylo
možno jej lépe pochopit a dále s tímto porozuměním pracovat. Za takový terén lze
stále ještě považovat právě i české vězeňství, byť v posledních letech vznikla řada
studií (např. Dirga, 2017; Dirga et al., 2015; Dirga, Hasmanová, 2014; Nedbálková,
2006), Kvůli časovým, kapacitním i praktickým důvodům jsme v rámci kvalitativního
přístupu zvolili polostrukturované rozhovory a fokusní skupiny jako metody pro
vytváření dat, přičemž jsme participanty a participantky oslovovali cíleně, využili jsme
tedy cílené vzorkování (purposive sampling).
V rámci tohoto výzkumu jsme chtěli nejprve oslovit relevantní participanty
a participantky, tedy zaměstnance a zaměstnankyně Vězeňské služby, s nimiž jsme
chtěli realizovat rozhovory, které měly sloužit k získání základního vhledu do problematiky a zároveň k identifikaci relevantních témat týkajících se zkoumané problematiky. Získané poznatky jsme následně chtěli konfrontovat ve dvou fokusních skupinách
se zaměstnanci a zaměstnankyněmi Vězeňské služby, a zjistit, jaké z nich mají větší
a menší relevanci. Nakonec však vlivem okolností, které jsme nemohli ovlivnit, došlo
k realizaci pouze jedné fokusní skupiny, jelikož z druhé skupiny zbyl pouze jeden
participant (zbytek participantů a participantek se omluvil), takže se namísto
plánované fokusní skupiny uskutečnil osobní rozhovor (byť se shodným obsahovým
zaměřením jako uskutečněná fokusní skupina a také zaměřený na hlubší diskusi
o poznatcích získaných z ostatních rozhovorů a na reflexi již shromážděných zjištění).
Podobné situace nejsou v sociálně-vědních výzkumech neobvyklé, o to zvlášť v situaci,
kdy vězeňské prostředí funguje velmi specificky a jedná se o do velké míry o uzavřený
terén (přičemž i každá věznice je navíc v celém systému do velké míry autonomním
subjektem, který je řízen ředitelkou nebo ředitelem). Tento výpadek jsme tedy
operativně nahradili polostrukturovanými rozhovory z jiného originálního výzkumu 51,
v němž byla probírána témata relevantní pro tento výzkum, a také fokusní skupinou
realizovanou s propuštěnými osobami,52 přičemž v rámci uvedených výzkumných
aktivit nebyl dostatečný prostor pro rozpracování získaných poznatků v rozsahu,
v jakém jsou pojednány v této studii, a poznatky prezentované dále v textu této studie
tedy nebyly v těchto výzkumných projektech detailněji analyzovány.
Celkově bylo realizováno 21 rozhovorů a dvě fokusní skupiny. 11 rozhovorů
bylo realizováno se zaměstnanci a zaměstnankyněmi Vězeňské služby (3 rozhovory se
zástupci a zástupkyněmi GŘVS a 8 s odborným personálem věznic), 10 rozhovorů bylo
realizováno s informanty a informantkami, kteří se prakticky nebo odborně věnují
(post)penitenciární péči, jedna fokusní skupina s vězeňským personálem a jedna

51

Výzkum byl realizován v rámci postdoktorského projektu na Západočeské univerzitě, jenž byl zacílen
na zkoumaní situace propuštěných osob skrze rozhovory s nimi a dalšími relevantními informanty
a informantkami poskytujícími postpenitenciární péči.

52

Jednomu z autorů se v době řešení projektu, jehož výstupem je tato studie, naskytla možnost realizace
této fokusní skupiny v rámci projektu, který realizovala nezisková společnost Rubikon a jenž byl věnován
situaci propuštěných osob a penitenciární a postpenitenciární péči. Autor se následně domluvil se
zadavatelem, že bude možné dané poznatky využít i v této studii a výzkumu.
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fokusní skupina s propuštěnými osobami. Informanti a informantky byli z celé ČR
a věznice byly zastoupeny z Čech, Moravy i Slezska.
Data jsme zpracovávali za pomoci CAQDAS, konkrétně softwaru MAXQDA,
přičemž jsme postupovali v souladu s principem zakotvené teorie (viz Charmaz, 2006),
tedy induktivně jsme z dat konstruovali relevantní témata, která jsme následně
propojovali do větších celků a dávali do kontextu s relevantní literaturou. To nám
umožnilo propojit vždy několik dílčích témat a vytvořit obecnější tematický okruh,
který reprezentoval podle nás jednu relevantní záležitost nebo problém vztahující se
ke sledovaným výzkumným otázkám.
V rámci každého tematického okruhu jsme následně zformulovali návrhy
relevantních opatření, jež podle nás mohou zmírnit, případně pomoci řešit daný
problém. Tato opatření jsme formulovali nejen na základě podnětů získaných od
informantů, důležitým východiskem při formulaci těchto opatření přirozeně byly také
naše dosavadní poznatky z předešlých výzkumů a poznatky z odborné literatury
a dalších výzkumů.
S ohledem na v úvodu zmiňovaný koncept intersekcionality se při takovémto
postupu ukázal být pro tuto studii jako relevantní podle očekávání poměrně široký
okruhu témat. V případě některých tematických okruhů se ale nepodařilo od našich
informantů získat a vzájemně konfrontovat stanoviska, která by umožnila sledovanou
problematiku nahlédnout z dalších relevantních perspektiv nebo ji rozebrat více
do hloubky. Z tohoto důvodu mají i některá navrhovaná opatření jen rámcový
charakter a představují spíše náměty pro další diskusi (více viz závěr této kapitoly).
Některá stanoviska ke sledované problematice bylo zároveň možné vnímat jako
poměrně vyhraněná, případně se do nich výrazně promítala specifická hodnotící
hlediska. I tato stanoviska bylo podle nás potřebné v dalším textu prezentovat, pro
zhodnocení praxe a následnou formulaci doporučení jsme se ale přirozeně opírali
o veškeré získané poznatky a získaná stanoviska jsme při vyhodnocení získaných dat
vzájemně konfrontovali.
Z povahy námi realizovaného výzkumu a této studie si proto rozhodně neklademe nárok, že by poznatky prezentované v následující části studie byly všeobsažné
nebo snad konečné. Prezentovaná zjištění je třeba chápat spíše jako příspěvek
k porozumění zkoumané problematice než jako vyčerpávající charakteristiku současné
situace. Zároveň si neklademe ambici zevšeobecnit naše poznatky na všechny věznice
v ČR, neboť každá věznice je v řadě ohledů v unikátní situaci a funguje vlastním,
rovněž poměrně unikátním způsobem (což také vysvětluje zaznamenání i výše zmiňovaných stanovisek, jež akcentovala určitou specifickou perspektivu). Pro obecněji
koncipovanou charakteristiku situace v českém vězeňství jako celku by bylo nezbytné
navštívit všechny věznice. To by bylo realizovatelné v případě, že bychom se mohli
problematice věnovat mnohem důkladněji a také udělat etnografický výzkum. V tomto
ohledu se možná naše studie blíží explorativní studii, jak ji konceptualizují Stebbins
(2008, 327) a Davies (2006, 110–111), tedy nikoli jako explorační ve smyslu
objevování neprozkoumaného, ale spíše jako průzkumu s určitým cílem, což tedy
v případě výzkumu znamená zkoumat daný terén s určitým jasným výzkumným
záměrem a jasně danou otázkou. Nicméně i přes popsaná metodologická omezení,
co se týče možnosti zobecnění poznatků prezentovaných v této studii, jež vyplývají
ze zvoleného metodologického přístupu, si myslíme, že námi identifikovaná témata
a problémy se v určitém měřítku dotýkají většiny věznic v ČR.
Výzkumný projekt svým zaměřením odpovídal některým otázkám, jež byly
tematizovány v Koncepci vězeňství do roku 2025 (dále jen „Koncepce“), ve které jsou
ve vztahu k těmto oblastem formulována i různá opatření a doporučení. Provedený
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výzkum ale nebyl na Koncepci přímo navázán v tom smyslu, že by měl přímo vyhodnotit opatření zakotvená v Koncepci, míru jejich naplnění atd. Záměrem výzkumu bylo
především shromáždit a prezentovat poznatky o současné praxi týkající se zaměstnávání odsouzených osob, respektive vybraných témat úzce souvisejících s touto
problematikou.
Pro tuto studii tak je charakteristický důraz na reflexi praxe, nikoli na koncepční
či legislativní dokumenty (i tak ale bylo samozřejmě nezbytné přiblížit ukotvení
některých institutů nebo mechanismů ve stávající legislativě). Pro vyhodnocení
získaných poznatků proto byla klíčová východiska nastíněná v úvodních kapitolách
studie a zde předložené otázky tak nebylo možné ani smysluplně přímo přiřazovat k/
řešit ve vazbě na jednotlivá opatření a doporučení obsažená v Koncepci (především ale
obě skupiny doporučení mají zcela odlišný charakter, protože primárním východiskem
zde předložených doporučení byla reflexe poznatků z praxe, nikoliv strategické
plánování).53
Jakkoli se tak poznatky této studie i některá zde uvedená doporučení mohou
s některými opatřeními nebo doporučeními obsaženými v Koncepci překrývat, některá
opatření a doporučení obsažená v Koncepci nebylo možné vzhledem k zaměření této
studie tematizovat, a naopak, tato studie poukázala na některé další specifické otázky
relevantní ke sledované problematice, které vyplynuly z provedeného výzkumu. Vzhledem k tomu, že tato studie není přímo navázána na opatření obsažená v Koncepci,
byla i doporučení v této studii (a to i ta, která se mohou obsahově překrývat
s Koncepcí) formulována na základě získaných terénních poznatků a stěžejních
východisek tohoto projektu. U doporučení vztahujících se k otázkám řešeným již
v rámci Koncepce navíc bylo v řadě případů vhodné poukázat na některé okolnosti, na
něž se Koncepce nezaměřovala.
Je zřejmé, že doporučení uvedená v této studii mají představovat příspěvek
k odborné diskusi a vzhledem k tomu mají zcela odlišný charakter než opatření a doporučení obsažená v Koncepci. Protože ale podle našich informací doposud nebyl
zpracován dokument, který by se popisu současné praxe uceleněji věnoval, domníváme se, že poznatky a doporučení z této studie představují vhodné a velmi potřebné
doplnění k opatřením a doporučením formulovaným v Koncepci, jakkoli samozřejmě
„pouze“ v rovině odborné diskuse o těchto otázkách.

53

54

Dalším záměrem autorů studie (srov. úvodní kapitola) bylo vytvořit studii, která by co možná nejuceleněji
přiblížila zde sledovanou, velmi specifickou problematiku i čtenářům, kteří se s touto problematikou
teprve seznamují, mají informace pouze o některých jejich aspektech atd. I s ohledem na tuto snahu by
nebylo účelné, aby text studie výrazně odkazoval na další koncepční materiály vztahující se ke sledované
oblasti.
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6. Problematika zaměstnávání odsouzených osob
a dilemata vztahující se ke zvyšování zaměstnanosti
Úroveň zaměstnanosti odsouzených osob lze posuzovat dvěma způsoby.
V rámci prvního pohledu je zaměstnanost vypočtena jako podíl zaměstnaných odsouzených z celkového počtu potenciálně zaměstnatelných odsouzených.54 Při druhém
pohledu je zaměstnanosti zohledněn i podíl osob zařazených do nepracovního
provozu55. Relevantní informace o zaměstnávání odsouzených osob přirozeně poskytují
oba tyto přístupy a VS ČR proto využívá oba, kdy nejprve je zaměstnanost vyhodnocena na základě prvního postupu, a to včetně přepočtu na procentuální hodnoty,
a tyto informace jsou následně doplněny o údaje o počtu osob zařazených do nepracovního provozu, v tomto případě již bez přepočtu na procentuální údaj (srov. podkap.
4.3). Tyto souvislosti vysvětlují, proč jsme v dále citovaných vyjádřeních informantů
týkajících se této otázky zaznamenali zřetelné rozdíly, respektive že první zde
citovaných údajů neodpovídá údajům, které VS ČR uvádí v jí publikovaných materiálech (více viz podkap. 4.3). Zároveň je třeba upozornit také na to, že zatímco
následující výrok se vztahoval k hodnocení celkové zaměstnanosti odsouzených osob
(odrážející patrně popsané širší pojetí), údaj o podílu zaměstnaných odsouzených uvedený v osmé kapitole se vztahoval ke konkrétní věznici, jíž informant reprezentoval.
Jeden z našich informantů tak konstatoval, že v ČR je celkově zaměstnáno
kolem 70 % odsouzených, což ale zároveň představuje i limit a maximum v současných podmínkách:
Když se mluví o zaměstnávání, tak se mluví o tom, že máme téměř 70 %
zaměstnaných, což je číslo... Já si myslím, že jsme na hranici maxima v současné
situaci. Jestliže bysme chtěli tu hranici zvednout, museli bysme investovat
do vytvoření střežených pracovišť. To jsou velký peníze, protože už teď, co vím
od kolegů, posílají na nestřežená pracoviště lidi, jenom aby to místo obsadili,
s tím, že tak nějak tuší, že ty lidi selžou, jo? Nejsou to lidi, kterým by přirozeně
dali důvěru v tom výběru, ale protože mají seshora prostě poručeno, že je
potřeba ty pracoviště obsadit. Takže pro těch, dejme tomu, 10, 15 % lidí, kteří
jsou ještě zaměstnatelní, by byly opravdu potřeba střežená pracoviště. Ale ty
my nemáme, protože stavět uvnitř věznic nové haly a nové výroby tam
vybavovat, to jsou desítky, stamiliony, že jo. My jsme teď v podstatě na hranici
možného... řekl bych, že kousek za. (odborný zaměstnanec ve vězení)

Potřeba vytvářet střežená místa je dána specifickou vězeňskou populací
v každé věznici, kdy její složení často velmi ovlivňuje možnosti zaměstnávání, neboť
některé věznice mají majoritu odsouzených, kteří jsou umístěni na oddíl s vysokým
stupněm zabezpečení, což znamená, že nemohou být posíláni na venkovní místa
(nestřežená a s volným pohybem)56. Z rozhovorů přitom vyplynulo, že počty osob,
54

Tj. z počtu potenciálně zaměstnaných se sleduje podíl osob, které pracují. Dopočet do hodnoty 100 %
pak reprezentuje všechny osoby, které nejsou zaměstnány.

55

Tj. z počtu potenciálně zaměstnaných se sleduje podíl těch, kteří pracují nebo kteří vykonávají aktivity,
jež jsou v rámci programu zacházení považovány za adekvátní alternativní program k zaměstnání.
Dopočet do hodnoty 100 % pak reprezentuje pouze ty potenciálně zaměstnatelné odsouzené, kteří nejsou
pracovně zařazeni i přesto, že nemají v rámci programu zacházení jiný program, který by byl alternativou
k zaměstnání.
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Srov. podkap. 4.4 a přílohy č. 1 a 2.
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které jsou umístěny na oddělení s vysokým stupněm zabezpečení, přibývá, a naopak
ubývá osob, které jsou umístěny na střední stupeň zabezpečení a mohly by tak být
zaměstnány na venkovních místech. To je také jeden z hlavních důvodů, proč některé
věznice mají větší míru zaměstnanosti a některé menší – zaměstnavatelé totiž nabízejí
převážně místa ve svých prostorách, kam osoby ve výkonu trestu musejí dojíždět.
Naopak investice do pracovních míst přímo v areálu věznic nejsou pro
zaměstnavatele příliš atraktivní, což osvětlil jeden odborný zaměstnanec GŘ VS:
Zákon umožňuje tzv. právo stavby, tzn. pozemek je náš [Vězeňské služby],
stavba je cizí. Ministerstvo financí může udělit souhlas s právem stavby, nicméně
je potřeba si tady uvědomit tu věc, že ten podnikatel buduje nějakej majetek
na našem pozemku a ten majetek nemůže dlouhodobě zůstat jeho, protože je
na cizím pozemku a vždycky pozemek má právo před majetkem nebo před
stavbou, takže se musí dořešit věcí, co se stane, až to skončí, nebo když to
skončí. [...] Zákon o majetku státu nám umožňuje nějakou délku pronájmu, ať
to řešíme klasickým výběrovým řízením nebo koncesním, a zase vlastně ten, kdo
to opravil, je jeho přirozeným zájmem, že by to chtěl obydlet, a ono se nám to
někdy nemusí do těch let vejít, jo? To je ten problém. Z hlediska rychlosti
realizace je většinou jednodušší, když my [Vězeňská služba] ten prostor
připravíme a on [zaměstnavatel] se stane prostým nájemcem. [...] Ale kdyby
chtěl investovat do našeho majetku, tak tam jsou komplikace vyplývající ze
zákona o hospodaření s majetkem státu, protože má nějaké regule a ve většině
případů se do těch časových lhůt nevejdou.

Informantem rozebrané souvislosti tak možnosti rozvoje pracovních příležitostí
přímo ve věznici poměrně výrazně limitují, nicméně k tomuto jeho výroku je potřebné
dodat, že popisované limity nejsou nepřekonatelné a že investice do pracovních míst
přímo ve věznici může být za určitých podmínek zajímavá současně pro stát i pro
investory. Je ale jasně patrné, že potenciál této oblasti rozhodně nelze přeceňovat,
a to už vzhledem k základním principům vlastnického práva ČR, respektive jejich
implikacím. Jiný zaměstnanec GŘ VS pak vysvětloval nechuť zaměstnavatelů investovat
do vězeňského prostoru z obavy, že se jim to do budoucna nevyplatí, jelikož vnímají,
že se bude trestání spíše ubírat více směrem alternativních trestů, což bude znamenat
méně osob ve vězeních a menší možnosti zaměstnávání.
Nejschůdnější variantou jsou tedy investice Vězeňské služby v podobě úpravy
a přípravy prostor uvnitř věznic s vizí jejich pronájmu případnému zaměstnavateli,
který dodá vybavení a výrobní postup. Nicméně, jak správně uvedl první informant,
takový postup je finančně nákladný zejména pro Vězeňskou službu, která takové
investice dělá velmi pomalu nebo zřídka, což potvrdili i dva odborní zaměstnanci
z jedné věznice, která v době rozhovorů měla nevyužité prostory uvnitř areálu věznice,
ale nemohla je využít, neboť pro jejich využití potenciálními zaměstnavateli by bylo
nutné investovat do jejich renovace. Podle jednoho informanta, odborného zaměstnance věznice, by pomohlo, kdyby byly věznice autonomnějšími subjekty, co se týče
hospodaření a rozpočtových pravidel. Ze současného nastavení měl informant z této
věznice pocit, že do systému jejich věznice více dává (např. skrze odevzdávání peněz
za pronájem prostor uvnitř věznice zaměstnavatelům), než získává. Větší autonomie
by pak znamenala větší možnosti, jak investovat do daného prostoru.
Určitou alternativou nebo mechanismem, který by mohl přispět k dalšímu
zvýšení zaměstnanosti, je zajištění prostupnosti mezi oddíly s vysokým a středním stupněm zabezpečení, což se podle několika informantů v posledních letech
zlepšilo a zpružnilo, ale stále by šel celý proces dále urychlit a zlepšit. Důvody
zvětšující se populace, kterou nelze pustit na venkovní místa (pro ilustraci, jeden
informant udával, že v současnosti může pouze přibližně 10 % odsouzených osob
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z celkové populace ve věznici, kde pracoval, na venkovní místa, přičemž v minulosti to
bývalo i 70 %) jsou především dva.
Prvním důvodem je větší prevalence odsouzených osob, které mají problémy
s užíváním drog – 15,5 % s alkoholem a 43,6 % s nealkoholovými drogami, přičemž
6,3 % mělo kombinovaný problém (Drahý et al., 2018, 93–94). Mimo statistik
z analyticko-evidenčního systému SARPO57 však i mnoho informantů a informantek
akcentovalo, že drogy vnímají jako prevalentnější problém, který je nutné řešit.
Někteří však také přiznávali, že v tomto ohledu se v českém vězeňství věci posunuly
a otevřeně se o celém problému diskutuje (hmatatelným výsledkem je zavádění
odborných adiktologických pozic do věznic). Osoby, které mají drogovou minulost,
jsou automaticky zařazeny na oddělení s vysokým stupněm zabezpečení a není možné
je pouštět na nestřežená místa a místa s volným pohybem, neboť pro věznice
představují riziko v podobě relapsu (užití drogy) nebo kontrabandu (přinášení drog do
prostoru věznice) a jsou tedy automaticky brány jako nespolehlivé. Tyto osoby je tedy
možné na začátku jejich trestu zaměstnat pouze na střežených místech nebo v rámci
vnitřní režie věznice. V delším horizontu je následně možné s nimi pracovat v rámci
specializovaných oddílů zaměřených na léčbu závislosti a následně jejich umístěním do
bezdrogových zón, což následně umožňuje jejich přeřazení na oddělení se středním
stupněm zabezpečení a zařazení na venkovní zaměstnání. Nicméně, jak uvedl jeden
odborný zaměstnanec, situace není často tak jednoduchá a v některých případech
tento postup nemusí fungovat:
Pokud někdo absolvuje specializované oddělení, tak má třeba fázi takovou,
že buď je tam dobrovolně, absolvuje ho sám, že na sobě chce pracovat, nebo je
ambulantní léčení nebo je ústavní, jo. Takže u těch ambulantů bych to mohl
klidně považovat jakoby za ověřovací fázi. Ten člověk projde nějakým kurzem,
ambulantní léčení se nedá zrušit [...], to znamená, že pak by se mohl dát
například do bezdrogové zóny. V té bezdrogové zóně vlastně automaticky se
dává přednost práci. No a tenhle člověk, proč by nemohl chodit třeba...
zaměstnavatel by si pro něj jezdil. Selže? Selže. Ale myslím si, že ta pravidla,
která takhle jsou nastavena, nám to vyloženě výlučně jakoby zakazují.

Problémem u uživatelů drog je také jejich zdravotní stav, který v některých
případech zamezuje jejich pracovnímu zařazení, jelikož neodpovídá nárokům nabízených míst, případně, jak uvedl jeden odborný zaměstnanec, má za následek,
že odsouzení musí po nějaké době pracovní místo opustit, protože jim výkon daného
zaměstnání natolik zhorší zdraví, že jej již nemohou dále vykonávat.
Druhým důvodem, který informanti a informantky verbalizovali, byl stále se
zmenšující počet osob, které mají určitou kvalifikaci a jsou schopné rovnou po nástupu
výkonu trestu vykonávat určitou pozici. V tomto ohledu dokonce jeden odborný
zaměstnanec poukazoval na to, že určitou část populace ve věznici, kde pracoval, musí
učit základním dovednostem, jako je čtení a psaní, byť takových osob neměli mnoho.
V širší perspektivě to pro věznice znamenalo, že po nástupu takových osob do výkonu
trestu s nimi museli nějakou pracovat zejména na vytvoření povědomí o časové
strukturaci dne, motivaci vykonávat určité aktivity, zejména zaměstnání (informanti
a informantky často v tomto ohledu používali termín „vytvoření pracovních návyků“).
Nicméně i pro přesun osob z oddělení s vysokým stupněm zabezpečení na
střední stupeň je zapotřebí také dostatek střežených míst, neboť věznice často tato
místa využívají jako „tréninková“ (osoby se postupně zaučují a zvykají si vyvíjet
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Prediktivní nástroj na hodnocení rizik a kriminogenních potřeb odsouzených, který je součástí Vězeňského
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57

6. Problematika zaměstnávání odsouzených osob a dilemata vztahující se ke zvyšování
zaměstnanosti

soustavnou aktivitu) a zároveň jsou tato místa využívána k „prověření“ dané osoby.
Pokud tato osoba bez problémů nebo s menšími problémy projde nějakou dobu
střeženým místem, pak je vyhodnocena jako méně riziková a je možné ji přeřadit na
menší stupeň zabezpečení a vyslat na nestřežené místo:
Určitě tam [na nestřežené místo a na místo s volným pohybem] nezařadíme
někoho nevyzkoušenýho nebo neověřenýho. Určitě to jsou lidi, který už nějakou
dobu třeba ve výkonu trestu byli a nemají nějaký jakoby vlastně negativní
hodnocení. [...] Neměli by to být lidi, který mají něco společnýho s drogama
[...], ať už trestná činnost nebo užívání, jo. Takže v podstatě... tam rozhodně
nedáme nikoho, u koho víme, že by tam bylo podezření, že by mohl prostě někde
shánět drogy nebo někde to propašovávat a podobně. [...] Ale měli jsme tam
třeba i pána nebo chlapy, který měli násilnou trestnou činnost, ale už seděli dost
dlouho na to, abychom věděli, že to zvládnou. (odborná zaměstnankyně věznice)
Ve chvíli, kdy my si toho člověka vybereme, tak samozřejmě potom ho
potřebujeme jakoby daleko delší dobu testovat na střeženém pracovišti uvnitř
věznice, než ho pustíme ven. Dřív fungovalo, že jsme úplně stejnoměrně
obsazovali jak střežená, tak nestřežená pracoviště. Teď to funguje daleko víc, že
nám procházejí skrz ty střežená pracoviště, kde se jakoby osvědčí, a pak je
teprve pouštíme ven. (odborný zaměstnanec ve vězení)

Prostupnost ve věznici, v níž pracoval autor druhé citace, zavedli kvůli podle
nich stále se zhoršující populaci osob ve výkonu trestu z hlediska jakýchkoliv dovedností (zručnosti, vzdělání atd.), čímž nejdříve danou osobu raději poznají a prozkouší
její dovednosti, než ji pustí na nestřežená místa k externímu zaměstnavateli. To však
celkově v systému vytváří ještě větší přetlak na střežená pracovní místa, který některé
věznice řeší zkracováním úvazků a větší cirkulací většího počtu odsouzených osob
na menším počtu pracovních míst.
Nicméně i tak je přesun z vysokého stupně zabezpečení na střední velmi
dlouhou a náročnou záležitostí, což dokresluje výpověď jedné propuštěné osoby
z realizované fokusní skupiny, která byla odsouzena na osm let za loupež, přičemž pět
let strávila na vysokém stupni zabezpečení. To zároveň ukazují i statistiky, kdy
k 30. 4. 2019 bylo z 19 833 osob ve výkonu trestu pouze 5 657 osob ve věznici
s ostrahou na středním stupni zabezpečení a 1 057 osob na nízkém stupni zabezpečení
(VS ČR 2019b, 103).58 Podle kvalifikovaného odhadu jednoho zaměstnance GŘ VS
ovšem z tohoto počtu osob pouze okolo 1 000 může být zařazeno na zaměstnání
s volným pohybem a mezi 2 000 až 3 000 osob na nestřežené pracovní místo. Velmi
významným faktorem v tomto ohledu je „osobní odvaha daného ředitele věznice“, jak
uvedl jeden informant z GŘ VS, přičemž jsou v tomto ohledu více a méně odvážní
ředitelé:
Dám vám příklad [...] Přemístili jsme vězně, kterej byl zaměstnanej na venkovním pracovišti, ale ta věznice, kam byl přemístěn, dumala čtyři měsíce, jestli ho
pustí ven. Proč? Já chápu leccos, na druhou stranu, myslim si, že pro zdůvodnění
postupu, že ho pustim dál, stačí to, že pracoval předtím a nebyly s ním
problémy, jo. Ano, já jsem prostě dal na to, že předtím měl dobrou historii,
protože já přece nemůžu dát ani na nic jinýho, jo. A v tu chvíli si myslim, že ten
ředitel, kdyby ho nechal pracovat, já nevim, třeba po nějaký třítýdenní adaptaci,
v průběhu měsíce, kdyby ho zařadil, tak mu nemůže nikdo nic vytknout.
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Snaha umisťovat osoby na pracovní místa mimo věznici by však měla být
jednou z priorit, což dokumentují i odborní zaměstnanci věznic, kteří uváděli, že pokud
mají informace o návaznosti zaměstnávání po propuštění z výkonu trestu, pak se tyto
případy v podstatě téměř výhradně týkají osob, které v rámci výkonu trestu pracovaly
na nestřežených místech nebo místech s volným pohybem. Důvodem je skutečnost,
že si na těchto místech mohly osoby vybudovat určitý sociální kapitál a vztah se
zaměstnavatelem, který následně danou osobu zaměstnal i po propuštění (a v některých jednotlivých případech zároveň pomohl dané osobě s oddlužením a ubytováním).
S umísťováním na venkovní pracovní místa je spojena další překážka –
participanti a participantky výzkumu několika věznic akcentovali, že mají občasný
problém s nedostatkem dozorců a dozorkyň na zabezpečení fungování střežených
i nestřežených míst. Pro stávající dozorce a dozorkyně je tato situace velmi náročná,
neboť již teď mají některé věznice podstav pro běžný provoz, přičemž stávající
personál musí navíc jako doprovod a dozor jezdit na venkovní místa s odsouzenými
osobami. Pro jednu věznici byla tato situace velmi nepříjemná, protože nemohli
zajišťovat směnný provoz, což omezovalo počet poskytovaných pracovních míst
a zároveň to potenciálně odrazovalo zaměstnavatele, kteří od nich směnný provoz
vyžadovali. Problémem v tomto ohledu jsou podle jednoho informanta zejména
pracovní a platové podmínky, které nejsou příliš atraktivní, kdy česká vězení nejsou
příliš příjemným prostorem pro výkon zaměstnání, které je navíc špatně placeno,
přičemž ani společensky není zaměstnání ve věznici bráno nijak prestižně. To je
zajímavé zejména s ohledem na zahraniční srovnání, například Anna Eriksson (2016)
provedla komparaci vězeňských systémů v Norsku a Austrálii, přičemž zjistila, že se
jedná o dva naprosto odlišné světy. Zatímco norský vězeňský personál v rozhovorech
akcentoval hodnoty solidarity, empatie, pochopení, celkově pozitivního přístupu k vězněným osobám (např. skrze neformální oslovování, společné obědy, aktivity, výlety
atd.), ten australský byl autoritativnější a dbal na reprodukci mocensky nerovných
postavení personál-vězněné osoby, které vnímal jako nutné pro fungování celého
systému. Jedním z důležitých zjištění následně byla skutečnost, že norský vězeňský
personál je společensky vnímán jako někdo, kdo dělá velmi důležitou a zodpovědnou
práci (takže se nepotýkají ani s nedostatkem zájemců a zájemkyň o zaměstnání),
čemuž odpovídala i jeho kvalifikace, kdy v Norsku existuje speciální studijní obor
na vysoké škole a průprava vězeňské personálu trvá celkově dva roky. V Austrálii kvůli
velkému nedostatku zaměstnanců a zaměstnankyň výcvik trvá pouze několik týdnů
(byl zkrácen z 12 na 6 týdnů, kvůli nedostatku personálu). V ČR je situace velmi
podobná té v Austrálii, kdy výcvik a průpravu zaměstnanců a zaměstnankyň zajišťuje
Akademie Vězeňské služby České republiky, přičemž výcvik dozorců a dozorkyň trvá
13 týdnů (mimo to ještě zajišťuje prvotní výcvik v délce 4 až 8 týdnů vězeňské
zařízení, které danou osobu zaměstnalo), civilní zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří
nepřicházejí do kontaktu s vězněnými osobami, jsou připravováni týden, civilní
zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří přímo přicházejí do styku s vězněnými osobami,
jsou školeni 7 týdnů, zdravotnický personál je připravován týden a civilní zaměstnanci
a zaměstnankyně pracující na částečný úvazek absolvují pouze vstupní blok přednášek.
Obecně byla v některých věznicích problémem logistika, která nabývala
různých podob. Prvotním problémem byla doprava osob na nestřežená místa a místa
s volným pohybem, což většinou zajišťoval podle domluvy zaměstnavatel. Nicméně
pokud by neexistovala domluva se zaměstnavatelem, měly by s tímto faktorem věznice
problém, a to i vzhledem ke skutečnosti, že vozový park Vězeňské služby může být
využíván pouze k úkonům vymezeným taxativně a mezi tyto vymezené úkony nepatří
podle jednoho informanta, zaměstnance věznice, svážení osob do zaměstnání.
Logistika však měla podobu i rozdělení a funkčnosti oddílů v rámci věznice, kdy pro
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věznice bylo často prioritou od sebe oddělit osoby, které mají zaměstnání, od těch,
které jej nemají, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování. Komplikované bylo také
zajistit kohezi oddílů, pokud věznice zajišťovala směnný provoz, neboť se oddíly musely
poskládat, aby v nich byly osoby ze stejné směny a nerušily tak osoby z jiné směny,
a zároveň splnit zákonné podmínky oddělení osob, které kouří a které ne, a oddělení
prvotrestaných od opakovaně trestaných.
S logistikou však mělo problém i GŘ VS, které v rámci své agendy v době
rozhovoru s jedním z jejích reprezentantů řešilo, jak hospodařit s vydělanými penězi
odsouzených osob. Počítačový systém totiž spravuje účet každé dané odsouzené
osobě zvlášť, přičemž každé osobě se rozdělují peníze v podstatě unikátně, a to podle
jejích dluhů, závazků atd. (srov. kap. 3). Systém hospodaření se tudíž stal velmi
složitým, nepřehledným a těžko zvladatelným, jelikož je v něm hodně výjimek.
V souvislosti se zaměstnáváním osob ve výkonu trestu lze zvažovat tato opatření:
• Při rozhodování týkajícího se zaměstnávání odsouzených na úrovni jednotlivých
věznic akcentovat jako východisko primárně skutečnost, že zaměstnávání odsouzených je jedním z aspektů programu zacházení a jeho hlavním cílem nemá být
navyšování zaměstnanosti ve věznici samo o sobě, ale efektivní využívání zaměstnávání v rámci programu zacházení s jednotlivými odsouzenými. Jednoznačný důraz
na toto hledisko je nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být realizována
opatření zaměřená na oblast posílení úlohy odborného zacházení a terapie
v programu zacházení (více viz kap. 9).
• Další důležitou prioritou je podpora přeřazování osob ve výkonu trestu z vysokého
stupně zabezpečení do středního, aby mohly být následně pouštěny na venkovní
místa, kde je ze strany mnoha zaměstnavatelů stále velká nabídka pracovních pozic.
Zároveň mají venkovní místa i návazný potenciál – pokud propuštěné osoby získaly
návazné zaměstnání po jejich propuštění z VTOS, bylo to téměř výhradně díky
skutečnosti, že pracovaly na nestřežených místech a místech s volným pohybem.
Uvolnit by se mohla zejména kritéria přeřazování, která jsou v některých případech
příliš striktní. Jak uváděl jeden informant, například osoba, která projde specializovaným programem souvisejícím s užíváním drog a je umístěna do bezdrogové
zóny stále nemůže být umístěna na venkovní místo. Drogy jsou tématem, které se
v posledních letech ve věznicích řeší (vznikla nová pozice adiktologa/adiktoložky),
ale stále je možné lépe propojovat věznice s neziskovými subjekty věnujícími se
drogové problematice a zároveň také tolerantněji pracovat s uživateli drog v souvislosti s jejich možnými relapsy. Podle jednoho z informantů hraje důležitou roli
v tomto ohledu také vězeňský personál a ředitelé věznic, kdy někteří jsou více,
zatímco jiní méně odvážní při rozhodování o pracovním zařazení osob s problematickým vztahem k drogám/drogovou minulostí.
• Investice a podpora zřizování střežených pracovních míst uvnitř areálů věznic. Tato
místa mohou sloužit jak pro primární zaměstnávání, tak jako tréninková místa pro
osoby, které mají potenciál být přeřazeny na nižší stupeň zabezpečení a puštěny na
venkovní místa. Tato investice je však hlavně v dikci Vězeňské služby.
• Podpora zaměstnávání osob ve výkonu trestu skrze společensky zodpovědné
zadávání zakázek a celkově využívání potenciálu věznic při plnění zakázek pro státní
instituce.
• Lepší platové podmínky pro vězeňský personál a zlepšení prestiže zaměstnání
ve věznici celkově.
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6. Problematika zaměstnávání odsouzených osob a dilemata vztahující se ke zvyšování
zaměstnanosti

• Postupné opouštění nevyhovujících věznic a stavba nových moderních věznic, kde
by mohly být bez problému realizovány programy odborného zacházení a terapeutické programy a kde by byly humánnější podmínky, co se týče vymezeného
osobního prostoru. Věznice by mohly být vyprojektovány a postaveny odborníky na
stavbu těchto zařízení.
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7. Krátké tresty a zdlouhavý proces zařazování
do zaměstnání
Z hlediska počtu osob ve VTOS patří ČR v evropském srovnání nelichotivé osmé
místo v počtu vězněných osob na 100 000 obyvatel s 203 osobami (pro srovnání, před
ČR je již pouze Rusko, Bělorusko, Turecko, Gruzie, Ázerbájdžán, Litva a Moldavsko). 59
V tomto kontextu byly jedním z velkých problémů, s nimiž se vězeňský personál
potýkal, velmi krátké a krátké tresty odnětí svobody, které v roce 2018 tvořily
přes polovinu všech trestů: z 19 677 osob vězněných k 31. 12. 2018 jich 10 146 mělo
uloženo trest dva roky a méně (VS ČR, 2019b, 104).60 Problém se navíc prohluboval
u věznic, které nebyly nástupní, takže do nich nastupovaly osoby, o nichž neměly
žádné informace a musely tyto informace vytvořit, což trvalo různě dlouhou dobu,
nicméně doba se vždy pohybovala mezi jedním a třemi měsíci, přičemž tato doba
zahrnuje pouze proces poznávání dané osoby, nikoli její zařazení na konkrétní pracovní
místo, což podléhá komisionálnímu řízení a dalšímu posuzování. Osoby, které vykonávaly velmi krátké tresty (do 9 měsíců), což se v roce 2018 týkalo skoro 3 000 osob
(VS ČR, 2019b, 104), často měly automaticky menší možnosti být zaměstnány:
Takhle... roční je ještě svým způsobem zajímavej, ten se dá ještě využít, ten
člověk, vopravdu třeba ještě ten půlrok, třičvtrtěrok, to ještě ano, ty zaměstnáváme, ale pokud sem přijde někdo, kdo má dva až čtyři měsíce, tak v podstatě
jako nemá šanci. (odborná zaměstnankyně ve vězení)
Je to složitější, protože musí projít nějakým procesem a pak se musí taky
zaškolit, že jo. [...] Ten, kdo zajišťuje to zaměstnávání, se musí dívat i na to: 'Jo
a já ho budu potřeba za tři měsíce nahradit někym jinym.' [...] Samozřejmě,
kdo má trest do tří měsíců, tak to vůbec... toho v podstatě nezaměstnáme, to je
potřeba vidět reálně. [...] Ona je otázka prostě... zda takové tresty mají smysl,
zda tam nenajít jinou alternativu, protože ono samozřejmě ty dopady v tý
ekonomický oblasti na člověka, kterej třeba projde timhletim krátkým trestem,
můžou bejt poměrně devastující. (zaměstnanec GŘ VS)
Obrovský problém jsou krátkodobé tresty dneska. Jako když si vezmete, jestliže
někdo přijde na tři měsíce, na dva měsíce nebo na pět měsíců, tak než toho
člověka trošičku poznáte, než dojde k procesu zařazení, který taky je velmi
složitý, protože v každém případě tam musí být zdravotní posudek. (odborný
zaměstnanec věznice)

Devastaci, o které mluví jeden z informantů, potvrdily i propuštěné osoby
ve fokusní skupině:61
Miloš: Kdyby to [pomoc od jednoho neziskového subjektu] totiž nebylo, tak já
jsem vyřízenej, to vim.
Marie: To je nás víc.

59

Viz http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=14.

60

Viz podkap. 4.1.
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Tento výrok zároveň velmi ilustrativně zachycuje to, jak výrazně pozitivně reflektují někteří odsouzení
pomoc při integraci poskytnutou po jejich propuštění neziskovými organizacemi poskytujícími podporu
a pomoc těmto osobám – právě této otázce bude věnována pozornost v kapitole 10. Tento konkrétní
výrok by proto, vzhledem k jeho obsahu, mohl být stejně funkčně citován i v pasáži věnující se hodnocení
role neziskových organizací.
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Miloš: To prostě vim na sto procent, protože jsem vlastně odcházel z tý věznice
úplně... no, tři tisíce a hotovo.
Marie: Ale člověka zavřou, má... dejme tomu byt...
Miloš: Měl jsem všechno.
Marie: No jasně, a vyleze a nemá nic.
Miloš: Ztratil jsem tam všechno a... nebýt toho [neziskového subjektu], tak bych
byl v pytli."

Materiální deprivace může být následně prohloubena i přerušovaným trestáním:
Já vám můžu říct jeden příklad odsouzené, která prostě přišla na tři měsíce,
věděli jsme, že něco čeká, ona šla domů, za měsíc přišla znova na tři měsíce
a teď tady už byla potřetí a znova... Teď co s tím chcete dělat. Kdyby eventuálně
se tadyhleto všechno jako by vědělo a prostě mělo to určitou návaznost, tak
s tím člověkem můžete pracovat, že šest měsíců vám může odpracovat. Nebo
znám případy, kdy odsouzená jezdí... má další trestní stíhání, ale [rozsudek]
přijde třeba až za půl roku s tím dalším nařízením, takže ten člověk je více
méně... s ním můžete jenom manévrovat tady uvnitř věznice. (odborný
zaměstnanec ve vězení)

Samotný proces zařazování do zaměstnání se tak může velmi protáhnout:
Ten novej? Tak samozřejmě ten rozsah bude hodně dlouhej, Já bych řekl,
že jakoby hodně věznice, která je hodně odvážná, tak si myslím, že se tam
budem dostávat někde k období spíš třech měsíců, která je méně odvážná,
budem se dostávat k půl roku. [...] Ten první měsíc, tři neděle, je vlastně na tom
nástupním oddělení, kde se vůbec určuje typ věznice. A teď... jestliže nám v té
věznici, kde má nástup, nezůstane, pošle se dál, tak tim se ta doba samozřejmě
ještě prodlužuje. Pokud zůstane v té věznici, kde byl, a... a zase záleží taky
trošičku na profesi. Jestliže je to člověk, kterej má profesi použitelnou ve
vnitřním provozu [...], a věznice zrovna v danou chvíli třeba tam má nedostatek,
jo, tak tím je to rychlejší. [...] Těch faktorů, který hrajou roli, je trošku víc
a někdy je to i souhra šťastných náhod, jo. (zaměstnanec GŘVS)

Jeden ze zmíněných faktorů, které do celého procesu mohou vstupovat a nejsou
na první pohled příliš patrné, zmínil další informant:
Pokud někdo přijde [...] a má trest [...] tři měsíce, jo, nebo čtyři měsíce a teď
čeká ještě přeměnu toho dalšího trestu. Takže ta přeměna, než ten soud to
nařídí ten další trest, tak to vlastně vylučuje to, že by mohl být puštěný ven
[na venkovní pracovní místo], jo. [...] Blokuje to. (odborný zaměstnanec
ve vězení)

Zřetězení několika kratších trestů po sobě s přerušovanými výstupy
z vězení přitom představuje situaci, při níž mají možnosti práce s odsouzeným ztíženy
nejen pracovníci vězeňského zařízení v době jeho pobytu ve VTOS, ale také pracovníci
institucí zajišťujících postpenitenciární péči v době, kdy osob výkon trestu opustí:
Tak jak mají dlouhý trest, tak samozřejmě, když je tam někdo na půl roku, tak
ho nezařadí, jo. Problém je v tom, že on vyskočí na dva měsíce a za dva měsíce
je tam zase zpátky, jo. Takže takový ty krátkodobý tresty, který zase ta
Vězeňská služba ani nemá šanci nějak moc uchopit, jo, protože to jsou klienti
nebo ty odsouzení probíhají jako v takový častý frekvenci výstup-nástup-výstupnástup, jo. Takže pro tu práci s tím klientem je asi vždycky lepší, a je to i v tý
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zaměstnanosti, dlouhodobější trest, jo. Můžou tam s tim člověkem pracovat líp.
(sociální kurátorka)

Jeden zaměstnanec věznice viděl (ne)zaměstnávání osob s menším trestem jako
problematické proto, že by mělo právě docházet spíše k upřednostňování osob
s menším trestem, aby nevypadly z pracovní aktivity a udržely si strukturaci dne. To
je z hlediska fungování věznic a logistických těžkostí s tím spojených velmi problematické, nicméně osoby s delším trestem lze zaměstnat až po nějaké době (a ideálně jim
během této doby poskytnout terapeutickou péči, pokud ji potřebují) a mezitím
prostřídat osoby s menším trestem.
Jiný zaměstnanec zmínil konkrétně administrativu jako občasně výraznou
překážku bránící efektivnímu zaměstnávání osob, a to zejména ve dvou konkrétních
bodech. Prvním bodem je lékařská prohlídka, která nabývá platnosti až deset dní po
vyšetření, přičemž během této doby se může odsouzený proti posudku odvolat,
nicméně většina odsouzených by se této doby ráda vzdala, aby mohla rovnou
do zaměstnání, což ale podle informanta nejde. Nicméně od ledna 2017 se práva
na přezkoumání lékařského posudky vzdát lze, což znamená, že tato možnost existuje
a lze využít, takže informant měl v tomto ohledu nepřesné informace. Je možné,
že existuje více věznic, které mají takto nepřesné informace, což může být dáno
například nedostatečnou komunikací o různých systémových změnách. Druhým bodem
jsou náplně práce pro odsouzené, které jsou velmi specifické a v podstatě znemožňují
přeřazování odsouzených z jedné zakázkové pozice na jinou, protože každá pozice
vyžaduje nové posouzení lékařem a komisí. Pokud tedy část odsouzených pracuje na
zakázkách a zakázky jsou různorodé a jdou v rychlém sledu, pak není možné je rychle
přesouvat.
Určitým řešením by mohlo být lepší využívání alternativních trestů, které
byly některými informanty a informantkami také tematizovány, přičemž část z nich
měla pocit, že se nevyužívají dostatečně a viděla rezervy zejména ve využívání
domácího vězení:
Náramky [tzv. elektronický náramek, dále v textu jen “náramek”] nejsou
[Respektive je trest domácího vězení doposud nepříliš využívaným trestem. To
do značné míry vyplývá z toho, že elektronický monitoring běží zatím velmi
krátkou dobu (byl spuštěn v září 2018). Zároveň platí, že trest domácího vězení
není vhodným trestem pro každého obviněného], takže... jo, to je problém. [...]
Myslim si, že chybí fakt jako náramky, ty by byly určitě pro mnoho našich klientů
jako velká výhoda, protože... ne všichni by jako nechtěli pracovat, jo. Zase úzus
naší společnosti, že v podstatě ve věznici jako ty lidi nechtějí pracovat. Naopak,
já mám pocit, že mam hodně klientů, kteří by rádi pracovali, ale mají tam třeba
už uvnitř krátké tresty nebo nějakou bariéru, že pracovat nemůžou, ta Vězeňská
služba je nezařadí. (sociální kurátorka)
Myslim si, že máme velký mezery. Máme určitě velký mezery jak v náramkách
[...]. Myslim si určitě, domácí vězení pro lidi, co neplatí alimenty, dostačující. Pro
člověka, který srazí omylem na přechodu člověka, může se to stát každýmu,
dostačující. Vidim v tom i ten přínos, on ten člověk vám chodí dál práce, jo, je
ekonomicky aktivní, nemusí na něj stát doplácet, že je ve vězení atd. Roztáčí
vlastně tu ekonomiku dál. (osoba působící v neziskovém sektoru)

Právě nedodržování vyživovací povinnosti spolu s mařením soudního rozhodnutí
bylo v souvislosti s alternativním trestáním v podobě domácího vězení, případně
využívání náramků, zmiňováno nejčastěji, jelikož pobyt osob, které se takto proviní,
ve vězení není pro žádnou stranu výhodný:
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V České republice posíláme i lidi, kteří... v jiných zemích a nejenom na západ
od nás vlastně do vězení nechoděj. To je takové to notoricky známé téma třeba
u těch neplatičů alimentů, kde... i Ministerstvo spravedlnosti to chce změnit,
nebo tak nějak celospolečenský konsensus je, že by se na tom mělo něco změnit,
ale ještě to není tak daleko, aby se to zrealizovalo. A to je několik tisíc, to jsou
třeba tři tisíce odsouzených, kteří tím pádem pak ztratěj další možnosti, jak platit
ty dluhy, napravit se a... zabíraj místo jiným. A vlastně tu situace ještě zhoršuje
ten stát, jo, v těch rodinách pro tyhlety lidi, který třeba měli zaměstnání.
(zaměstnanec GŘ VS)

Podle jiného probačního úředníka by se však v budoucnu měla situace zlepšit,
jelikož by měly situaci vyřešit náramky, což by umožnilo i lepší a častější využití
domácího vězení, čímž narazil na problém Probační a mediační služby (PMS), jejíž
kapacity mohou být v některých lokalitách omezené (více viz kap. 10).
Zároveň ovšem výše citovaná sociální pracovnice popisovala, že někdy soudy
nemají mnoho dalších variant a VTOS musí uložit:
[...] opravdu, to nejsou žádný začátečníci v trestný činnosti, jo. To už jsou
většinou chlapci a děvčata, kteří mají svý za sebou, takže těch alternativ venku
dostali až až a vůbec neni výjimka, že dostanou, já nevim, tři podmínky, jo, než
vopravdu ten soudce je pošle natvrdo. Takže von už pak nemá až tak moc
velkýho výběru, protože jestliže mu dvakrát nevodpracuje prospěšky a... dohled
neplní, tak už fakt jako nemá co kam sahnout, jo.

Podobně smýšlela i druhá část informantů, která se vyjádřila k alternativním
trestům a měla pocit, že jsou alternativní tresty využívány dostatečně a soudy dávají
osobám odsouzeným k VTOS několik forem alternativních trestů – obecně prospěšné
práce a podmíněná odsouzení –, nicméně tyto osoby to nereflektují, takže soud
následně nemá jinou možnost než je poslat do vězení:
Víme všichni, že věznice jsou přeplněný. No ale... problém neni v tom, že by se
byl nedostatek těch alternativních trestů nebo že by se neukládaly, ale problém
je asi v tom, že vono už to prostě nejde než ty lidi potom zavírat. (probační
úředník)

Je však otázkou, zda se spíše neukazuje nefunkčnost represí vůči určitým
osobám, které pocházejí z marginalizovaného prostředí: ty se totiž s represí setkávají
pravidelně a považují ji za součást každodenního života a do jisté míry i za běžně
používaný „režim komunikace“ společenských institucí vůči nim. To například názorně
potvrzuje výzkum viktimizace, který byl v nedávné době realizován, a v němž se
ukázalo, že obyvatelé sociálně vyloučených lokalit se mnohem častěji setkávají
s trestnou činností, zejména s majetkovou a násilnou než obyvatelé lokalit, které tak
označeny nejsou. Navíc věkově se s viktimizací setkávali nejčastěji a nejvíce mladí lidé
do 30 let. Zároveň se ukázalo, že obyvatelé sociálně vyloučených lokalit jsou také
více stigmatizováni, kriminalizováni a viktimizováni ze strany institucí, kdy v těchto
lokalitách například nadměrně hlídkovala Policie ČR, která pak bezdůvodně tyto
obyvatele kontrolovala, kdy u dětí zjišťovala, jestli ten den byly ve škole a prohledávala
jim batohy, zda v nich mají učebnice (viz Toušek et al., 2018). Pokud se tedy některé
osoby již od útlého věku setkávají s trestnou činnosti, násilím a stigmatizačním
chováním, není překvapivé, že alternativní tresty berou pouze jako další formu represe,
kterou jsou naučeni ignorovat, aby mohly ve svém životě určitým způsobem fungovat.
Zatímco osoby, které žijí běžný život a nejsou na násilí a další represivní způsoby
interakce zvyklé, berou represi v podobě určitého trestu jako šok a ostudu, která má
zamýšlený účinek, marginalizované osoby ji berou jako běžnou věc, která na ně má
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minimální účinek. Pro tyto osoby je tedy nutná spíše pozitivní forma motivace,
například prostřednictvím peeringu, terénní sociální práce nebo asistence, která by
v případě nutnosti mohla být kombinována i s vhodně nastavenou probací.62
Návrhy opatření:
• Prioritně klást důraz na alternativní tresty a sociální práci s osobami, které jsou
v marginální sociální pozici, neboť krátké a velmi krátké tresty (do dvou let) jsou
z pragmatického i morálního hlediska nevhodné a neúčelné. Osoby s krátkými trest
jsou v některých případech v podstatě nezaměstnatelné, nemůže se s nimi pracovat
ani terapeuticky a mohou vlivem prizonizace ztratit kompetence a dispozice, což se
pak projevuje při návratu do společnosti. Mnohem přijatelnější, efektivnější
a levnější by byla terénní sociální práce s problémovými osobami, která by se je
snažila integrovat do společnosti a řešit jejich problémy přímo ve společnosti.
Takový typ sociální práce by mohl být kombinován například s probací. Zmenšení
počtu krátkých trestů pak pomůže i s dalšími problémy – přeplněnými věznicemi,
nedostatkem pracovních míst, přepracovaným personálem, který se nemůže
odsouzeným osobám věnovat, i možností lépe a efektivněji odborně pracovat
s odsouzenými osobami.
• Dekriminalizovat neplnění vyživovací povinnosti, jelikož současný stav nepomáhá
ani jedné ze stran. Rodina je závislá na skutečnosti, zda vězněná osoba bude
pracovně zařazena, pokud je zařazena, pak s největší pravděpodobností do prvního
stupně odměňování, takže vydělá velmi málo peněz, a i to je pro rodinu nevýhodné.
Odsouzené a vězněné osobě se pak ještě více zkomplikuje životní situace, neboť po
propuštění se ke všem předešlým problémům ještě přidává záznam v trestním
rejstříku. Navíc je přirozeně pobyt odsouzeného ve vězení spojen s vysokými
náklady pro společnost.63

62

Z konzultací autorů s dalšími odborníky na sledovanou problematiku nad rámec poznatků z výzkumných
rozhovorů vyplynulo, že Ministerstvo spravedlnosti v době psaní závěrečné zprávy podnikalo kroky, aby
byly odbourány některé překážky v udělování peněžitých trestů, jejichž prevalence je v ČR méně častá,
než je tomu obvyklé v EU. Častější ukládání peněžitých trestů by mohlo vést ke zmenšení počtu osob,
které jsou odsouzeny ke krátkodobému nepodmíněnému trestu odnětí svobody (viz Sněmovní tisk 453).
Nicméně upravuje se tím pouze využívání represivních opatření, nikoli jejich alespoň částečná náhrada
jinými nástroji, jak zmiňujeme v textu.

63

Podle oficiálních údajů o nákladech na výkon trestu odsouzených osob činil v roce 2018 průměrný denní
výdaj na jednu osobu 1 348 Kč (VS ČR 2019, 48), měsíčně tedy téměř 41 000 Kč, což velmi názorně
dokumentuje nákladnost celého systému.
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Většina poskytovaných pracovních pozic je nekvalifikovaných, což sice znamená, že jsou jednoduše zvládnutelné a naučitelné, nicméně ze střednědobé a dlouhodobé perspektivy tato místa nijak nerozvíjejí dané osoby ve výkonu trestu a nezvyšují
jejich dovednosti a kvalifikaci s ohledem na zaměstnání po propuštění. Tuto situaci
dobře vykresluje jeden odborný zaměstnanec:
Problém je v tom, že na jednu stranu se strašně tlačí na to, ukázat, jak je tady
velikánská zaměstnanost, že je tady skoro 60 %, jo, ale už se nikdo nezbývá
tím, jestli ta zaměstnanost má nějakej smysl, jestli ty dovednosti, který tyhle lidi
získají, jestli jsou třeba k něčemu. My tady sice máme, já nevim, 60 % zaměstnanost, když z toho odečteme ty lidi, který jsou na těch SPOčkách, dostaneme
se na jiný číslo, ale my tam máme vnitřní režii, řekněme, že ty lidi, co tady dělají
třeba na kuchyni, tak se můžou venku uplatnit v nějakých stravovacích
provozech. Ty, co dělají v dílnách, tak jsou zedníci, instalatéři, to je všechno
v pořádku, ale ta výrobní zóna jako taková... Kompletace nabídkových katalogů.
Co ty lidi učíme – dávat věci do obálky. Nic. Nemá co nabídnout firmě venku,
když přijde, jo.

Podle tohoto informanta by následně pomohlo, kdyby se spolu s investicemi
do zřizování pracovních míst ve věznicích také začala alespoň část veřejných zakázek
zadávat věznicím, které by tak mohly pro státní instituce plnit zakázky za ekonomicky
výhodných podmínek a zároveň by odsouzené osoby vykonávaly kvalifikovanější
pozice, které by je někam posouvaly. Nicméně problémem v tomto ohledu je skutečnost, kterou informant také zmiňoval, a sice, že věznice často v současné chvíli nemají
kapacity se o veřejné zakázky ucházet a potřebovaly by nejdříve investice do prostor
a vybavení. V tomto ohledu by mohlo pomoci veřejně odpovědné zadávání zakázek.
Kvalifikovanost, respektive její nedostatek, ovšem nebyl jediný problém, který
byl během rozhovorů zmiňován. Část informantů a informantek kritizovala špatný
systém odměňování, který podle nich není motivační a ani neodpovídá nárokům
kladeným na odsouzené osoby s ohledem na dluhy a exekuce, které by během výkonu
trestu měly splácet. Tento postoj dobře zhodnotili dva odborní zaměstnanci, každý
z jiné věznice:
To je asi to nejvíc nemorální na tom zaměstnávání těch vězňů, se domnívám,
jo... že pracujou za takový peníze, za jaký pracujou. My chceme po nich, aby
platili dluhy, aby platili výživný, a za regulérní práci jim dáme takový peníze,
jaký jim dáme.
Teď ta myšlenka zvednutí těch platů, aby si i víc vydělali, mohli víc platit, ať už
těm obětem nebo třeba v rodině, asi je správná, jo. Protože z pohledu
zaměstnávání nám to ulehčuje situaci, ale mělo by to být aspoň fakt jako na tu
minimální mzdu. [...] Poslal bych to úplně na minimální mzdu [...].

Jak jsme pojednávali výše (viz kap. 3), odsouzení jsou zařazeni do jedné ze čtyř
tabulkových kategorií, a to na základě vykonávaného zaměstnání. V první kategorii,
kam spadá zaměstnání, k němuž není potřeba žádná zvláštní kvalifikace, je odměna
stanovena na 5 500 Kč; ve druhé kategorii jsou zaměstnání, na něž je potřeba
odbornější kvalifikace (výuční list) a odměna činí 8 250 Kč; třetí kategorii tvoří zaměst-
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nání, které vyžaduje odbornější vzdělání (maturitu, vyšší odborné vzdělání nebo
bakalářský titul), přičemž odměna je 11 000 Kč; do posledního stupně spadají zaměstnání, na něž je potřeba magisterský titul, a výše odměny je tam stanovena na 13 750
Kč. Od 1. 1. 2020, kdy dojde navázání odměn na výši minimální mzdy, bude odměna
u prvního stupně tvořit 50 % minimální mzdy, u druhého 75 %, u třetího 95 %
a u čtvrtého 120 %. Což znamená, že se výše uvedené částky budou zvedat na 6 675
Kč, 10 013 Kč, 12 683 Kč a 16 020 Kč. Jak uvedl zaměstnanec GŘVS, skoro 90 %
všech odsouzených je v tomto ohledu pracovně zařazeno do prvního stupně,
ve druhém stupni je zařazeno 10 % odsouzených, ve třetím zhruba 0,5 % a ve čtvrtém
nebyl v době rozhovoru zařazen žádný odsouzený nebo odsouzená. V kontextu těchto
čísel je zřejmé, že výše citovaný návrh informanta, by znamenal naprosto zásadní
změnu v odměňování odsouzených. V současnosti totiž má naprostá většina odsouzených (v 1. a 2. stupni) odměnu za práci tak nízkou, že jim v podstatě neumožňuje
splácet závazky a zároveň si našetřit dostatek prostředků na dobu po propuštění
z výkonu trestu. Odměna přibližně na úrovni minimální mzdy (13 350 Kč) se
v současnosti netýká žádného ze zaměstnaných odsouzených a od 1. 1. 2020 se bude
odměna přibližně v této výši týkat jen naprosto zanedbatelné skupiny odsouzených,
jimž přísluší odměna ve třetím stupni odměňování (a přirozeně nelze příliš očekávat,
že by se podíl těchto osob po 1. 1. 2020 nějak výrazněji navýšil).
Dva informanti, jeden zaměstnanec GŘ VS a zaměstnanec věznice, však byli
vůči dalšímu zvyšování odměn (nebo aby se první stupeň rovnal minimální mzdě)
skeptičtí. Zaměstnanec GŘ VS akcentoval, že nízká cena práce je hlavní konkurenční
výhodou, bez níž by většina zaměstnavatelů nebyla ochotná odsouzené osoby
zaměstnávat, protože jsou s tím spojená omezení (zejména bezpečnostní), která
nejsou u jiných skupin.64 Podle informanta je tedy lepší situace, když má více
odsouzených zaměstnání za nižší mzdu a platí alespoň část svých závazků, než kdyby
byl velmi nízký počet odsouzených zaměstnán za minimální mzdu a většina vězeňské
populace "ležela na kavalci". Druhý informant, odborný zaměstnanec věznice,
poukazoval, že i chystané navázání prvního stupně na minimální mzdu bude znamenat
značné omezení konkurenceschopnosti odsouzených osob, protože se tím budou podle
něj s ohledem na náklady dostávat na úroveň agenturních zaměstnanců, přičemž
zaměstnavatelé budou dle jeho zkušeností spíše preferovat agenturní zaměstnance
než odsouzené osoby.
Malé výdělky mohou být v tomto ohledu demotivační, což některé věznice a zaměstnavatelé řeší poskytováním různých benefitů a výhod. V případě zaměstnavatelů
se jedná zejména o naturálie, což je podle jednoho informanta legislativně jediná
možná forma bonusů za odvedenou práci. Zároveň musí forma naturálií splňovat taxativně vymezené podmínky, přičemž jednou z nich je skutečnost, že nesmí škodit zdraví
odsouzeného nebo odsouzené. Většina zaměstnavatelů se tedy snaží zajistit nějakou
formu občerstvení na pracovišti, například kávu, čaj nebo cukrovinky. Jeden informant
přiznal, že existuje velký tlak od firem, aby mohli odsouzeným dávat tabák, protože je
to velký motivátor, nicméně věznice, v níž pracoval v době rozhovoru, se tomu bránila,
protože by tím porušovala legislativu. Zároveň jsou nicméně naturálie podle něj velmi
důležité, neboť většina odsouzených má dluhy, musí splácet alimenty atd., takže jim
většinou zbude každý měsíc jenom kapesné, tedy 17 % z vydělané částky. V drtivé
64
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Zároveň je v této souvislosti potřebné reflektovat to, že VS ČR vznikají zaměstnáváním odsouzených
u externích subjektů další náklady. Z těchto důvodů vyžaduje VS ČR při zaměstnávání u externích
subjektů od zaměstnavatelů úhradu marže, tj. de facto finanční přirážky, která tyto zvýšené náklady
VS ČR kompenzuje. Vysoké marže ale mohou zaměstnavatele od zaměstnávání odsouzených odrazovat.
Z těchto důvodů se proto jako důležité téma ukazuje i otázka odpovídajícího nastavení marží. V rámci
výzkumu nebyla tato otázka v rozhovorech tematizována a její detailní analýza navíc přesahuje možnosti
této studie (vyžadovala by realizaci na toto dílčí téma specificky zaměřeného výzkumu).
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většině případů odsouzeným na kapesném zbývá pouze 17 % z 5 500 Kč, tedy 935 Kč
na měsíc. Nicméně někdy si odsouzení vydělají i méně, pokud neodpracují všechny
hodiny za měsíc, takže částka je samozřejmě poměrně nižší. Z tohoto důvodu jsou
tedy odsouzení a odsouzené často na naturálie ze strany zaměstnavatelů velmi vázáni.
Věznice se snaží motivovat odsouzené spíše formou pochval či kladných
hodnocení, které mohou velmi výrazně pomoci při žádosti o podmíněné propuštění,
případně pak mohou pomoci získat povolení dočasně opustit věznici za účelem
návštěvy. Některé věznice odsouzené také motivují vyjednáváním lepších podmínek
u externích zaměstnavatelů na venkovních místech. Ve dvou věznicích venkovní místa
využívali jako motivátor pro odsouzené, aby se chovali lépe, čímž mohli být přeřazeni
do nižšího stupně zabezpečení, a tudíž i pak posláni na vnější místo, kde byli
automaticky zařazeni do druhého tabulkového stupně (věznice v tomto ohledu naléhaly
a vyjednávaly se zaměstnavateli, aby k tomu došlo). Nicméně některé věznice se
snažily přeřazovat osoby, u nichž to bylo možné, do druhého stupně i v rámci vnitřních
režií, aby si vydělali co nejvíce. V jiné věznici pak informantka říkala, že externí
zaměstnavatelé jdou s výší odměny sami nad rámec tabulek:
Některý zaměstnavatelé lépe platěj, jo, ty, co [pracují v jedné firmě], mají
výrazně vyšší odměny, než mají třeba ty lidi v tý naší vnitřní režii, jo. [...] Vím,
že [...] jsou schopný si tam vydělat prostě třeba i 10 000 až 11 000 Kč měsíčně.

Mimo toho ještě informanti a informantky uváděli, že motivačním prvkem
a bonusem jsou také větší porce jídla a přídavky k povinně zajišťované stravě. Mimo
materiálního odměňování ještě jeden informant zmiňoval, že by mohlo být motivačním
prvkem nechat se zaměstnat a dělat svoji práci dobře i krácení trestu v případě
stabilně a dobře odváděné práce.
Vedle tabulkově placených míst však existují v systému také práce bez nároku
na odměnu, což jsou různé krátkodobé menší práce (úklid veřejného prostranství,
stěhování, montování atd.) vykonávané pro veřejné instituce. V jedné věznici tato
zaměstnání využívali jako test pro odsouzené osoby, zda je možné je bez problému
umístit na nestřežené pracoviště, přičemž určitou formou odměny pak byl nárok žádat
o propustku.
Zaměstnavatel může velmi flexibilně a rychle střídat odsouzené, aniž by to
pro něj znamenalo sebemenší komplikace, současně má ale i podstatně vyšší garanci,
než by tomu bylo při spolupráci s pracovní agenturou, že mu věznicí bude dodán
požadovaný počet pracovníků. Flexibilita a snadnost manipulace s pracovní silou byla
podle několika informantů a informantek pro zaměstnavatele velkou výhodou. V případě, že zaměstnavatel nemá pro odsouzené práci, tak stačí, když věznici informuje,
že v danou chvíli není k dispozici žádné zaměstnání a neplynou z toho pro něj žádné
závazky. Naopak pokud poptává zaměstnance a zaměstnankyně, pak má jistotu,
že věznice mu dané osoby poskytne, pokud je to v jejích možnostech, čímž odpadají
například rizika nespolehlivého jednání a absencí u agenturních zaměstnanců
a zaměstnankyň. Zároveň zaměstnavatel nemusí řešit, že s odsouzenou osobou má
podepsanou pracovní smlouvu – pokud není s touto osobou spokojen, může podat
věznici podnět, že daná osoba nepracuje odpovídajícím způsobem, přičemž komise,
která rozhodovala o zařazení odsouzeného do práce, tento podnět vyhodnotí a danou
osobu případně stáhne z pozice a nahradí ji jinou.
Pozice zaměstnaných odsouzených osob má tedy velmi silné znaky
prekarizace, tedy vykonávání špatně placených, nejistých a náročných prací, které
navíc nejsou společensky prestižní. Tato místa pak nenabízejí žádnou perspektivu ani
s ohledem na budoucí materiální zabezpečení, kariérní rozvoj nebo identifikaci
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s vykonávaným zaměstnáním nebo pozicí (o prekarizaci více viz Standing, 2014). Velmi
názorně to dokládá i Milošův extrémní případ:
A ještě jsem tam zaznamenal jeden fenomén, teda konkrétně ve [věznice],
že vás zaměstnaj vopravdu jako černou duši. Oni vás pošlou dvakrát v měsíci
do práce, protože musej kvůli sociálnímu... nebo pojištění jako vězně. No a pak
ta práce neni. Takže vlastně chlap, kterej nemaká celej měsíc, má stovku, no
a vy máte šestnáct korun, protože jste pracující. [...] Ale prostě věznice má
zaměstnanost, jo.

V popsaném celkovém nastavení systému, kdy věznice zaměstnavatelům takříkajíc „zajišťují dodávku“ požadovaného počtu pracovníků zcela podle jejich potřeb, tak
není situace, kdy jsou někteří odsouzení zaměstnáni pouze na několik dní v měsíci,
nijak neobvyklá. Někteří odsouzení se také dostávají do značně nepříznivé pozice, kdy
jsou sice do práce zařazeni, ale pouze v některých dnech nahrazují pracovníky, kteří
onemocněli apod. To přirozeně činí jejich práci zcela nejistou, kdy není jasné, zda
dotyčný bude na daném pracovišti pouze „přechodně“, a pokud ano, zda bude posléze
umístěn na jiné pracoviště nebo ne. Především to ale samozřejmě v mnoha případech
vede k tomu, že dotyčný ve výsledku odpracuje jen malý počet dní a tomu pak
odpovídá i jeho odměna.
K tomuto přístupu přitom věznice nenutí jen zaměstnavatelé, pro které je
takovéto nastavení systému velmi výhodné. Svůj podíl na tom má i snaha věznic
dosáhnout co možná nejvyšší míry zaměstnanosti: při vykazování míry zaměstnanosti
není důležité to, kolik dní v měsíci dotyčný na pracovišti strávil, ale to, zda byl v daném
měsíci zaměstnán. To, že je míra zaměstnanosti odsouzených osob vypočtena podle
celkového počtu osob, jež byly po nějakou dobu (jakkoli se třeba jednalo pouze
o několik pracovních směn) zařazeny do práce, je samozřejmě zcela relevantní způsob
výpočtu v případě, kdy není cílem vyhodnotit počty odsouzených podle výše jimi
odpracovaných dnů v měsíci, ale „pouze“ podíl osob s pracovní zkušeností. Nicméně je
zřejmé, že je morálně těžko obhajitelné a z hlediska zaměstnání i integrace odsouzených přímo kontraproduktivní, odsouzené na jednom pracovišti „střídat“ pouze kvůli
dosažení vyšší zaměstnanosti více, než by bylo nutné z důvodu občasné náhrady osob,
které onemocněly, byly propuštěny atd.
V rámci rozhovoru s jedním odborným pracovníkem věznice jsme zaznamenali,
že dotyčný se zcela ztotožňuje s nepřijatelností popsaného postupu, protože si uvědomuje výrazné negativní dopady takového postupu na odsouzené, kteří by se ocitli
v takto nejisté pozici. I přesto, že věznice usiluje o dobrou spolupráci se zaměstnavateli a snaží se vyjít vstříc jejich požadavkům, totiž podle něho nelze k odsouzeným
přistupovat jako ke snadno nahraditelné pracovní síle (informant zároveň poukázal
i na praktické negativní důsledky takového přístupu, s nimiž by se mohl zaměstnavatel
potýkat), přičemž takovýto přístup podle něho rozhodně není ospravedlnitelný
dosažením vyšší zaměstnanosti odsouzených:
Snažíme se neřídit se požadavky zaměstnavatele na pracovní sílu. To vězně
dostává do dluhové pasti, kdy odsouzený má formálně určitý tarif, ale dělá jen
určité dny. Kdysi byla umělá zaměstnanost. Zvýšilo se tím procento zaměstnaných, každý dělal jen chvíli, ale to nebylo moc dobrý. Nedohledáte, kdo zkazil
výrobek. Něco jinýho samozřejmě je, když jsou odstávky, nejede výroba
a podobně.

Jak jsme ale zaznamenali, přístup tohoto pracovníka věznice nelze považovat
za zcela obvyklý a je zřejmé, že i tento pracovník k této otázce takto přistupuje spíše
navzdory tomu, že jej celkové nastavení systému nutí spíše k tomu, aby se od
takového přístupu odklonil.
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Navíc v systému schází i podpora rekvalifikací, které jsou pro odsouzené velmi
nevýhodné, jelikož po dobu jejich absolvování nejsou dané osoby zařazeny do zaměstnání a pobírají pouze 100 Kč sociálního kapesného. Některé věznice mají zároveň
praktické problémy a nemohou rekvalifikace realizovat, neboť na ně nemají prostory
a vhodné vybavení, takže jsou odkázány na nabídku externích subjektů a zároveň se
opět objevuje již zmiňovaný problém s nemožností pouštět vězněné osoby mimo věznici. Rekvalifikace přitom v některých případech mohou velmi ulehčit návrat do společnosti:
Co týká teda těch věcí ve vězení, který se, já nevim, jak to říct, který by se
o vás měly postarat nebo nějakym způsobem vás třeba nastartovat do toho civilu, ono jich moc nebylo, ale jako... z mé osobní zkušenosti, co je perfektní věc,
že jsem si tam dokázal udělat rekvalifikační kurz třeba na sekačku a motorovou
pilu a na tydlety věci, strunovka a to, což mně teda paradoxně, já jsem to
nevěděl, pomohlo právě tady po výstupu, kdy jsem díky [neziskovému subjektu]
získal sice jen brigádně, ale získal práci v zahradnický firmě. A... takže ty papíry
jako z tý basy, jak se říká, prostě mi votevřely cestu. (Miloš, propuštěná osoba)

Stejná situace panuje i ve Školských vzdělávacích středicích, která jsou
přidružena u některých věznic a nabízejí výuční listy ve vybraných oborech – po dobu
učení nejsou osoby zařazeny do zaměstnání a dlouhodobě tak přicházejí o výdělek. 65
Zde je následně praktickým problémem občasně nevyhovující nabídka studijních
oborů, kdy například v jedné věznici měly výrobu a střežená pracovní místa založená
na strojírenství, ale středisko u nich nabízelo obory spjaté s elektrickými zařízeními. To
vytvářelo ambivalentní situaci, kdy věznice by na střežených místech upotřebila vyučené osoby, ale středisko jim je neposkytovalo, a osoby, které se vyučily ve středisku,
neměly žádnou praxi, jelikož ji neměly kde získat. Někdy jsou také činnosti závislé
na jednom člověku, který do věznice dochází:
To postavení toho školáku je trošku zvláštní, jsou to sice zaměstnanci Vězeňský
služby, ale jsou řízený vlastnim nějakym ústředim z Prahy, takže vono... nepatří
to prostě pod výkon trestu, je to zvláštní taková záležitost. A je tam dvou až tří
letej učební obor dělník ve strojírenství a bejvali tam rekvalifikačky na lakýrníka,
[...] elektrikář, ten tam je furt, [...] jo a na počítače, takovej drobnej kurz.
Jenže to je... blbě se na to sháněj lidi, který by to učili. To znamená sehnat
odborníka, kterej by vám šel učit do věznice lakýrníky, když se daleko venku
uživí líp, tak prostě ten kurz se rozpadl, ten pán šel do penze a skončilo to [...]
S těma počítačema to dopadlo podobně [...]. (odborný zaměstnanec ve věznici)

Dalším praktickým problémem rekvalifikací je skutečnost, že pokud má
rekvalifikaci realizovat krajská pobočka Úřadu práce,66 je vázána trvalým pobytem
65

Nad rámec těchto poznatků z výzkumných rozhovorů je třeba uvést, že z konzultací autorů s dalšími
odborníky na sledovanou problematiku vyplynulo, že v době realizace výzkumu měla VS ČR připravovat
změnu týkající se zavedení prospěchového stipendia pro osoby, které participují na výuce ve Školských
vzdělávacích střediscích. Nicméně ani z této konzultace nevyplynulo, zda a kdy bude tato změna platit.

66

Označení „Úřad práce“ představuje oficiální název této instituce trhu práce. Spojení „Úřad práce“ přitom
může odkazovat jak na tuto konkrétní organizační jednotku s vlastní právní subjektivitou, tak i na
druh instituce zajišťující určitý druh veřejných služeb. Ve vlastním textu studie bude toto spojení
samotné zpravidla odkazovat na druhý z obou významů, v některých případech (především ale v případech,
kdy bude spojováno s regionálními pracovišti Úřadu práce) bude ale použito v prvním uvedeném významu.
Úřad práce jako organizační jednotka s vlastní právní subjektivitou je tvořena krajskými pobočkami
a dalšími regionálními pracovišti Úřadu práce, které představují její jednotlivé podřízené organizační
složky. Ve vlastním textu studie bude pro označení těchto organizačních jednotek používáno označení
„(jednotlivá, regionální atd.) pracoviště Úřadu práce.
Vzhledem k dřívějšímu uspořádání Úřadu práce jako 77 organizačních jednotek s vlastní právní subjektivitou a také k faktickému fungování těchto pracovišť (z pohledu jeho klientů či osob, jež s Úřadem práce

71

8. Odsouzené osoby jako pracovní síla: pracovní podmínky, možnosti profesního
rozvoje, prekarizace a pracující chudí

odsouzeného. Aby tedy došlo k rekvalifikaci odsouzeného, musí krajská pobočka
nabízet danou rekvalifikaci, odsouzený musí být z daného kraje a výkon trestu musí
realizovat ve věznici, která je v daném kraji. Takže například odsouzení ze Zlínského
kraje nemohou nikdy na rekvalifikaci v rámci Úřadu práce, neboť ve Zlínském kraji
není žádná věznice. Zároveň jsou rekvalifikace realizované Úřadem práce dostupné
pouze osobám, které mají režim volného pohybu:
Nás zákon o zaměstnanosti neomezuje v ničem jiném, než že člověk musí být
buď zájemce, nebo uchazeč o zaměstnání, čili kdo z nich splní to zájemcovství,
tu možnost, a registruje se u nás, tak my můžeme s ním, pokud je to účelné
a potřebné, navrhnout rekvalifikaci, provést ji. Ze strany Vězeňské služby
samozřejmě oni musí mít zase podle svých regulí, to znamená člověk, který je
pro to vhodný, který se může pohybovat mezi normálními lidmi, který splňuje tu
podmínku, že se jim večer zpátky vrátí do věznice a tak dále. Z hlediska našeho
zase chceme, aby ta rekvalifikace byla brzy uplatnitelná na trhu práce, jo, čili aby
to byl člověk před propuštěním, aby ta rekvalifikace nebyla někde do šuplíku,
případě aby se tam jevila možnost zaměstnání v té věznici, jsou různí kuchaři
a podobné práce na obsluze té věznice, a nebo se to hodí zaměstnavateli, který
vězně zaměstnává [...] Protože ten člověk bez propustky se k nám nedostane
a my máme za to, že ten, kdo tu propustku má, tak už splňuje ty parametry, že
je vhodný, abychom s ním dále pracovali. (zaměstnankyně Generálního
ředitelství Úřadu práce)

Rekvalifikace realizované Úřadem práce jsou tedy spíše marginální záležitostí 67,
neboť splnit všechny výše uvedené podmínky je velmi složité.68 I proto většina
informantů tvrdila, že spíše na rekvalifikacích spolupracují s jinými subjekty, které
jsou schopné realizovat rekvalifikace přímo ve věznici, a uskutečněné rekvalifikace
v režii Úřadu práce se objevovaly v rozhovorech se zástupci věznic spíše v jednotkách
případů.

spolupracují) je ale všeobecně zažitým územ používání pro označení těchto jednotek spojení „úřady
práce“, respektive pro označení konkrétního pracoviště Úřadu práce spojení „úřad práce“. Ve vlastním
textu práce tyto výrazy používány nebudou (místo nich budou používána výše uvedená spojení odpovídající současnému organizačnímu uspořádání Úřadu práce). Nicméně zažitý úzus se velmi silně projevoval
ve výpovědích informantů a informantek, kdy byl hojně využíván právě výraz „úřady práce“. Respondenti
velmi hojně používali rovněž výraz úřad práce/Úřad práce, zpravidla přitom bylo zřejmé, že jsou myšlena
jednotlivá pracoviště Úřadu práce (např. byla řeč o určitém spolupracujícím úřadu práce, sdělení zjevně
navazovalo na předchozí část výroku, ze které toto vyplývalo, v textu bylo upřesněno, že jde o konkrétní
pracoviště výrazem „ten“ atd.). Ve většině citovaných výroků proto byl výraz ponechán v podobě „úřad
práce“. V několika případech se ale bylo možné domnívat, že je myšlen Úřad práce jako instituce nebo
organizace ve smyslu jejího dnešního uspořádání. V takových případech byl použit výraz „Úřad práce“.
Nicméně to, který z uvedených významů informanti a informantky výrokům v daný moment přisuzovali,
není možné v mluvené řeči rozlišit, a rozhodnutí autorů pro ten či onen způsob „klasifikace“ určitého výroku týkajícího se úřadu práce lze chápat spíše jako jejich odhad na základě kontextu patřičného výroku.
67

Podle vyjádření zástupce GŘVS se za dobu od podepsání Memoranda o spolupráci mezi Vězeňskou službou
ČR a Úřadem práce ČR do konání rozhovoru, tj. za přibližně tři čtvrtě roku, rekvalifikací zúčastnilo 112
odsouzených. Před touto dobou byly podle tohoto informanta rekvalifikace u odsouzených zcela
výjimečnou záležitostí.

68

Zároveň je podstatné, že odsouzení, kteří byli zařazeni do zaměstnání, by kvůli účasti na rekvalifikaci
museli ukončit zaměstnání. Účast na rekvalifikaci by tak pro ně znamenala výpadek příjmu (kdy by jim
bylo poskytnuto pouze kapesné 100 Kč měsíčně). Nezájem o účast na rekvalifikací tak má velmi pragmatické a zcela pochopitelné důvody. Toho, aby se zájem o rekvalifikace zvýšil i mezi odsouzenými zařazenými do zaměstnání, by tak patrně bylo možné dosáhnout jen změnou stávajících podmínek pro účast
v rekvalifikacích nebo nabídkou rekvalifikačních programů, které budou pro odsouzené velice atraktivní
(především z hlediska potenciální odměny po absolvování programu a následném zaměstnání v oboru).
Nicméně u programů s takovýmito parametry lze přirozeně očekávat, že budou poskytovány spíše v jiném
prostředí a rozhodně nebudou nabízeny ve věznicích (vzhledem k charakteristikám pracovní síly a k nastavení podmínek pro odměňování odsouzených, specifických podmínkách pro zajištění rekvalifikace atd.)
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Návrhy opatření:
• Zvýšení prvního stupně tabulkové odměny a úkolových tarifů v prvním stupni, aby
odpovídaly minimálně mzdě, a to i za cenu zmenšení konkurenceschopnosti, jelikož
osoby ve výkonu trestu stále představují velmi spolehlivou pracovní sílu. Zvýší se
tím motivační potenciál zaměstnávání a v současné situaci se tím zvýší i placení
výživného, a tedy i situace dětí, jejichž rodič je ve výkonu trestu, a placení dalších
pohledávek.
• Zvýšit procenta, která jdou z vydělaných peněz na kapesné a úložné. V současnosti
již sice nejsou srážky ze mzdy tak razantní jako dříve, kdy procentuální výše
úložného činila 2 %, což při tabulkové odměně 5 500 Kč činilo 1 320 Kč za rok,
takže při ukončení tříletého trestu odnětí svobody disponovala odsouzená osoba
částkou 3 960 Kč. V současné době tvoří procentuální výše úložného 11 %, což při
odměně 6 675 Kč znamená zhruba 8 808 Kč za rok a při tříletém trestu může osoba
po propuštění disponovat částkou 26 424 Kč, což lze považovat zlepšení situace
a zvýšení možnosti desistence. Nicméně osoby s menšími tresty mají v této situaci
stále materiální problémy. Navíc osoby ve VTOS nemají zaměstnání v celé délce
svého trestu a existuje u nich zmiňovaná prekarizace, což dále situaci zhoršuje. Pro
realizaci tohoto opatření nelze uvažovat o snížení stávajících srážek na úhradu
výživného, ta se naopak od 1. 1. 2020 zvyšuje z 30 na 33 % (srážky na úhradu
výživného se ovšem týkají pouze části odsouzených), nižší srážky na úhradu
pohledávek jsou pak spojeny s rizikem negativního dopadu na finanční situaci po
propuštění z VTOS (tj. větší zatížení dluhem). Ukazuje se tak, že předpokladem
realizace tohoto opatření bez dalších negativních dopadů je jeho koordinace
s dalšími opatřeními, kdy je možné k němu přistoupit v případě, že bude souběžně
realizováno předchozí opatření a dojde tedy ke změně výše odměny, kterou může
odsouzený měsíčně získat (tím se předejde uvedenému riziku nárůstu dluhového
zatížení po propuštění z VTOS v důsledku snížení sazby pro tuto srážku).
„Samovolně“ (ve smyslu bez úprav sazeb) může podíl odsouzených s vyšší sazbou
úložného narůst tehdy, bude-li mezi odsouzenými nižší podíl osob se srážkami na
úhradu výživného (návrh na dekriminalizaci neplacení výživného viz kap. 7). Je
zřejmé, že u osob se srážkami na hrazení výživného se v takovémto případě sazby
nijak nezmění (nicméně při vyšší výši čisté odměny odsouzeného přirozeně vzroste
u těchto osob i při zachování procentních sazeb celková výše hrazeného výživného,
uhrazené části dluhu i úložného). I v případě zachování výše odměn lze ale při
nižším podílu odsouzených se srážkami na úhradu výživného očekávat přinejmenším
to, že se sníží podíl osob, jež budou po propuštění z VTOS nejvíce materiálně
deprivovány.
• Podporovat rekvalifikace a zaměstnání na kvalifikovanějších pozicích, aby se zvýšila
kvalifikace a kompetence osob ve výkonu trestu. Rekvalifikace nejsou v současnosti
nastaveny efektivně, neboť po dobu jejich trvání pobírají osoby, které je absolvují,
pouze sociální kapesné 100 Kč měsíčně, což zhoršuje jejich finanční situaci
a zároveň je to demotivuje jakýkoliv kurz podstupovat kvůli nutnosti opustit
zaměstnání, pokud je mají. Po dobu rekvalifikace by tedy například mohly osoby
pobírat sociální kapesné ve stejné výši, jako kdyby pobíraly kapesné při zaměstnání.
• Vytvořením metodického pokynu, vydáním nařízení nebo obdobným způsobem
instruovat a vést zaměstnance VS ČR k tomu, aby byly při zaměstnávání odsouzených reflektovány požadavky zaměstnavatelů do takové míry, že nebude docházet
k tomu, že se nepřiměřeně velký počet odsouzených zařazených do práce ocitne
v pozici „náhradníků“, kteří budou ve značně nejisté pracovní situaci s vyhlídkou
na možnost zaměstnání jen po určité dny v měsíci. Současně s tím by bylo žádoucí,
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instruovat a vést zaměstnance VS ČR k tomu, aby možnost nahrazování absentujících pracovníků nevyužívaly více, než jen z důvodu občasné náhrady osob, které
onemocněly, byly propuštěny atd., a případně, aby jim byl poskytnut návod, jak
o tomto přístupu vhodně komunikovat se zaměstnavateli.
• V souvislosti s pracovními podmínkami odsouzených je nutné připomenout již dříve
zmíněné (v kapitole věnované celkovému uspořádání systému pro zaměstnávání
odsouzených) opatření týkající se přeřazování odsouzených do oddělení s nižšími
stupni nebezpečnosti (především proto, že odsouzený pak může být zařazen k práci
na odlišný typ pracoviště, případně může být přeřazen do odlišné kategorie pro
účely odměňování, mohou se zlepšit možnosti jeho účasti v rekvalifikačních programech nebo mu zaměstnavatel může vytvořit jiné, příznivější pracovní podmínky,
než měl v době, kdy byl zařazen do oddělení s vyšším stupněm nebezpečnosti).
K tomuto návrhu a zdůvodnění tohoto opatření více viz kapitola 6.
• V rámci například školících aktivit pro zaměstnance GŘ VS rozšířit povědomí personálu tom, v jakých ohledech jsou zaměstnání dostupná odsouzeným prekarizovanými zaměstnáními nebo jde o zaměstnání ohrožená prekarizací, jak se to promítá
do osobní situace odsouzených atd., a to včetně poskytnutí návodu pro komunikaci
o těchto otázkách se zaměstnavateli, vodítek pro preferování spolupráce se zaměstnavateli nabízejícími odsouzeným práci, která je méně prekarizovaná, případně jak
uzpůsobit tvorbu a uskutečňování programu zacházení tak, aby snížily rizika
a dopady případné prekarizace zaměstnané odsouzené osoby.
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9. (Odborné) zacházení, terapeutické programy,
specializovaná oddělení a kolize se zaměstnáváním jako determinanty úspěšného znovuuvedení
do společnosti
Zaměstnávání je součástí programu zacházení nebo programu odborného
zacházení, který je s každou vězněnou osobou sestaven na začátku jejího trestu po
zjištění a zanesení relevantních údajů do systému SARPO a zpracování komplexní
zprávy na základě těchto údajů. Program a jeho náplň by měly odpovídat zjištěným
rizikům a tzv. protektivním faktorům, nicméně ne vždy tomu tak je, protože daná
věznice jednoduše nemůže zajistit veškeré nutné aktivity vedoucí k naplnění programu.
Součástí odborného programu zacházení jsou kratší terapeutické programy nebo
dlouhodobější participace (rok a na některých odděleních více) na terapiích, které jsou
součástí specializovaného oddělení a které jsou zaměřeny na specifickou problematiku
– užívání drog, poruchy chování atd. Tyto další aktivity jsou doplňovány také
praktickou asistencí sociálních pracovníků a pracovnic v podobě řešení dluhové
problematiky, dokladů, administrativy, rodinných záležitostí atd. Všechny tyto
aktivity a práce s věznými osobami tak představují velmi důležitý faktor
podporující možnost úspěšného návratu do společnosti:
Hlavně ta sebereflexe a takový ty věci... Já jsem si třeba zezačátku ten svůj
trestnej čin vůbec jako nepřiznal, nebo tu vinu. Jako úplně... ano, částečně, jo,
tak samozřejmě byl jsem pachatel, ale... to pozadí toho případu nebo tyhlety
věci, tak jsem se s tim neztotožnil. No a na tom SPOčku [specializované
oddělení] třeba, co sem byl ten první rok ve [věznici]... tak si mě tam vzali do
parády a rozebrali mě a zase mě pěkně složili po půl roce. A už jsem vlastně tak
nějak jako si identifikoval, že ano, jsem ten gauner a teď s tim něco musim
dělat. (Miloš, propuštěná osoba)
Proto si právě myslim, že třeba to specko, tam bylo dobrý, protože to bylo
minimálně na rok nebo prostě... minimálně rok jako, já jsem tam teda naštěstí
byl i kratší dobu, protože jako jsem pak žádal jako o podmínečný propuštění.
A takže třeba to si myslim, že takovýdle malý... jako v malý skupině prostě to
má šanci na úspěch. Ale prostě fakt jako když máte... tam jste prostě v oddíle
po nějakejch čtyřiceti... mezi čtyřiceti lidma, tak prostě... to neuděláte nic,
protože vždycky nebo to okolí vás nějak strhne někam, kam byste se třeba sám
normálně ani nedostal. (Jaroslav, propuštěná osoba)

Terapie v rámci specializovaných oddělení navíc osobám opravdu pomáhají
nějakým způsobem uchopit svůj pobyt ve vězení a spáchanou trestnou činnost, což
bylo patrné během realizace fokusní skupiny, kdy obě osoby, které programy prošly,
dokázaly úspěšně desistovat. Zároveň obě osoby o své trestní minulosti a zkušenostech dokázaly otevřeně mluvit a bylo patrné, že program na ně měl pozitivní vliv.
Obdobě na pozitivní vliv poukazovali i různí informanti a informantky:
Tak tam [v jedné věznici, která realizovala specializovaný program pro násilníky
v rámci specializovaného oddělení] jsme... když jsme měřili recidivu těch
absolventů tohodle programu a jinejch násilníků, který tim neprošli, tak zatimco
běžnej násilník zrecidivuje z 50, z 60 procent do dvou let, což je vysoký číslo,
tak ti, co absolvovali ten náš program, tak byli na nějakejch 14 až 20 procentech
podle toho, koho jsme jako zahrnuli... nějaký mortality a tak. A celorepublikově,
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tak zase jsme tam zahrnuli asi sedm nebo osm oddělení v roce 2012 a... tady
ovšem ta metodika už jako nebyla úplně čistá, jo, nebyly tam žádný kontrolní
skupiny a tak, ale i tak, tak prostě absolventi těhletěch programů v průměru
zrecidivovali asi ve 32 procentech a to je pořád oproti těm 65 polovička, jo.
(zaměstnanec GŘ VS)
A jak mam i zkušenost s těma klientama, který z těch specek jdou, tak... přece
jen tim, že tam jako s nima intenzivně ten psycholog, speciální pedagog pracuje,
že jich tam mají málo, že jo, je to, já nevim, většinou skupina kolem těch 25, jo.
Tak je na nich vidět po tom propuštění, že to v tý hlavě mají jako trošku
poskládaný tak jako pragmaticky, jo, že ví ty kroky, co by měli, a ta výdrž, byť
selhají třeba, jo, stane se, ale ta výdrž venku, jo, je bych řekla větší, jo, což je
už pro tu samotnou společnost jako lepší. (Sociální kurátorka)

Specifickým tématem v rámci rozhovorů pak v tomto kontextu byla otázka, zda
jsou věznice vhodným prostředím na realizaci terapeutické a jiné péče. Obecně je
výhodou, že vězení je prostředím, kde se mohou legálně omezit některá práva
vězněných osob a vytvořit tak zmíněné heterotopické prostředí, které ve svém
důsledku může skýtat značný potenciál, jak s danými osobami terapeuticky pracovat.
Tento pohled ilustroval jeden zaměstnanec GŘ VS:
Vono jim pomůže jednak to, že v tý věznici skutečně jako většina z nich teda
drogy nebere, takže už jenom to, že abstinovali takovou dobu, tak to už je
nějaká pomoc, což třeba když se někde ambulantně léčej venku, tak... nemusí
mnoho znamenat. Oni jdou na terapii, po cestě zpátky, tak si daj jointa nebo...
v lepším případě, v tom horším si něco píchnou. Už jenom ta zkušenost tý
abstinence, tak je velká. A tim, že se tim pak ještě zabejvají třeba rok v nějakym
terapeutickym programu nebo aspoň docházej do nějakýho poradenství
a zabejvaj se tim teda nějak v myšlenkách, tak to může snížit prostě tu jejich
připravenost ty drogy brát nebo tak snadno podlehnout hned jako... třeba ještě
než selžou.

Skeptické pohledy byly směřovány zejména na terapie, respektive na určitý
standardizovaný psychoterapeutický postup, jenž může být problematicky realizovatelný ve vězeňském prostředí:
Hlavně si asi myslim, že terapie ve věznici je dost nebezpečná jakože. Tydlencty
věci, já nevim, ten člověk nemá kam odejít, nemá se kam schovat, že jo, furt
třeba je na cele, jo. Když se tam nějak rozpadne, když řeknu, a potřeboval by
třeba klid nebo nějakou jakoby větší péči, tak třeba jí tam nemůže ani dostat,
protože tam má ten terapeut třeba nasmlouváno ještě několik dalších jinejch
lidí, nemá tam prostor pro to, aby třeba z cely pro čtrnáct lidí ho dal na celu, kde
by mohl bejt sám, aby to mohl nějak zpracovat to, co se nim děje, že jo, ty
přeměny. Tak nevim, do jaký míry by tam ta terapie měla bejt poskytována.
Možná že, když to bude furt nějaký edukační, zčásti, že to bude pro ty lidi
bezpečnější a možná přínosnější. A když by potom na to díky tý edukaci
a nějakejm jakoby těm aktivitam dalším, co tam maj, se dostali do nějaký péče
venku, kde už by na to byl bezpečněj prostor, tak si myslim, že je to ideální, no.
(sociální pracovnice v neziskovém subjektu)
A pak samozřejmě taky jako záleží na tom, s čim do tý věznice jdu s nima dělat.
Protože pravdou je, že jestliže bude mít někdo ambici dělat v uvozovkách během
výkonu trestu terapii, tak narazí, že jo. Protože já jsem čistej terapeut a na
terapii prostě potřebujete mít bezpečný místo, prostředí bez jakýhokoliv...
pocitu... nedůvěry. No a to tam nejde praktikovat, že jo, protože von se vám
s něčim svěří a vy to nemůžete si nechat pro sebe, takže v podstatě to jako jde
všechno ven. Zápisy, karty. Všichni do toho nahlížej, dělá se z toho hodnocení.
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No tak jako tam se nebudu svěřovat. Logicky. [...] vždycky [jsem] řikala: "Vy
vůbec nedělejte tydlety aktivity, vy dělejte všechno psychosociálně tréninkový,
vy trénujte, trénujte s nima nějaký věci, oblasti, a nedělejte uzavřený
terapeutický skupiny, protože ty chlapi prostě tam mluvit nebudou, protože von
má jako se svěřit před dalšim vodsouzenym, že večer brečí do polštáře? To
neudělá nikdy – vždyť by si uřízl větev! Dyť.. vylezl by ze skupiny a měl by
rozbitou hlavu! To tam nejde praktikovat takovýhle věci. Vůbec. Vůbec. (sociální
pracovnice v neziskovém subjektu)

Informantky však nezpochybňovaly přínos a potřebnost terapeutické péče
o osoby s trestní minulostí, pouze místo, kde taková péče měla realizovat. Druhá
informantka pak byla možná až příliš skeptická, neboť zmiňovaná specializovaná
oddělení fungují na principu terapeutických skupin již nyní (viz Jiřička, Kejřová, 2015;
Jiřička, Prokešová, 2012) a v zahraničí mají poměrně dlouhou tradici a je možné je
vnímat jako úspěšné (např. Stevens, 2013).
Z rozhovorů s odborným personálem ve věznicích vyplynulo, že programy
odborného zacházení jsou často paralyzovány, což má několik příčin. První, zcela
zásadní příčinou, a to i přes její všeobecnou známost, zůstává nedostatek odborného personálu a jeho značně nesourorodá kvalita. Pouze jedna informantka tvrdila,
že v dané chvíli mají ve věznici naplněné všechny pozice odborného personálu, což jim
umožnilo stanovit normativ, s kolika osobami by měl každý člen nebo členka odborného personálu maximálně pracovat. Zbytek informantů/informantek přiznal určitou
personální poddimenzovanost, kdy například jedna odborná pracovnice uvedla,
že vinou nenaplnění jedné pozice má v gesci práci s 200 odsouzenými, což v podstatě
znemožňovalo jakoukoliv aktivní a dlouhodobou práci s odsouzenými. Dotyčná
informantka tuto situaci řešila ponecháním prvotního kontaktu na odsouzených – kdo
ji oslovil s prosbou o pomoc, tomu se věnovala, ale jinak sama neměla kapacitu
nabízet asistenci aktivně:
V rámci jako našich možností, tak je problém, že my jsme dlouhodobě třeba dvě
kolegyně místo tří a... to třeba potom samozřejmě je už jako i na nás všeho
hodně, protože jsme zahlcený obrovskym množstvim administrativy a jako...
Strašně času nám zaberou takový jako ty rutinní věci toho výkonu, jakože mam
různý komise a musim si připravovat podklady do komise, pak děláme zápisy,
denně nástupy a máme vlastně strašně administrativy kolem těch lidí. A než my
se dostanem k tý sociální práci jakožto takový vlastně... Moc času nezbývá.
Takže potom samozřejmě jako i vo to míň času máme na ty lidi řešit s nima
všechny tyhlety věc. [...] když mě někdo urguje, někdo se mnou mluví a chce se
mnou spolupracovat, věnuju se mu, ráda mu pomůžu, ale abych jako špendlíkem
hledala mezi nima všema někoho, kdo má problémy, a ten člověk nic neřekne,
to jako úplně nejde, na to nemám ani kapacitu, ani čas, ani prostě sílu.

Podobně se vyjádřila i informantka z jiné věznice, jež se domnívala, že by mohla
být aktivnější v oslovování odsouzených, nicméně stejně jako předešlá informantka
na to neměla kapacity a podle ní by to i v některých případech nebylo úplně
produktivní, jelikož jakožto psycholožka viděla dobrovolnost spolupráce jako klíčový
faktor úspěšné terapie. Jiný odborný pracovník poukázal na to, že administrativní
rutina, o níž se zmiňovala první informantka, je spolu s personální poddimenzovaností
velmi nebezpečným fenoménem, který vytváří podmínky, za nichž je velmi obtížné
osobám ve výkonu trestu pomáhat (tedy vykonávat odbornou činnost, kvůli které
odborný personál nastupuje do věznice) a to vede k profesnímu a osobnímu vyhoření.
Pasivitu a paradox v podobě nutnosti ozvat se v jinak velmi autoritativním prostředí,
které naopak vězněné osoby učí, že vlastní iniciativa je nežádoucí, protože narušuje
disciplínu, potvrdil i Jaroslav, propuštěná osoba:
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Je fakt, že jako, taky ještě když jsem byl třeba na tom oddíle, tak pokaď člověk
jako fakt jakoby ty lidi nevotravoval, myslim ty vychovatele různý a podobně,
tak jako vopravdu se k těm lepším věcem, nebo já nevim, jak to jinak říct, tak
se prostě k tomu nedostal. Jako protože vopravdu tam nikdo... tam jako fakt
musel ten člověk sám jako potom sám prostě pozdravovat ty lidi, furt se ptát
a tak dále. A pak třeba, jo, že byl zařazenej do nějakýho programu a tak dále.
Ale pokaď člověk sám tu aktivitu nevyvinul, to prostě samozřejmě tam jako jen
tak za váma nikdo nepříde.

Aktivita odborného personálu je přitom často velmi nutnou součástí odborného
zacházení a terapeutické péče:
Ta poptávka [po terapeutických programech] je daleko větší, než co můžeme
nabídnout, a je pravda, že třeba spoustu z nich [odsouzených] o tom mluví,
ale ve chvíli, kdy by do toho měli vstoupit, tak ta jejich motivace rychle vyprchá.
Takže oni o tom mluví, protože samozřejmě cítí, že to je problém, to určitě tak
je, ale ten pontenciál v té osobnosti... Tam je problematický vůbec s takovýma
lidma vůbec pracovat, protože jejich motivace je špatná, [...] co rozvíjet a ten
základ není nějak příliš dobrý, ten stav kompetencí v danou chvíli taky není příliš
dobrý, takže to je na nějakou dlouhodobou práci. A když si vezmu, že je věznice,
kde je 600 odsouzených a jsou tam dva psychologové, tak s kolika může opravdu
pracovat ten psycholog. [...] Ale třeba jsou věznice, kde fakt jakoby... nějakou
takovouhle práci potřebovalo sto procent [odsouzených]. (odborný pracovník
ve vězení)

Celkový obrázek pak poskytl jeden zaměstnanec GŘ VS:
Takže dneska máme... daleko víc programů, než je věznic a... tim proženeme
ročně asi tak desetinu vězněné populace, což je... možná už dneska to je víc než
desetina, devítina třeba... což je na jednu stranu... se to zdá jako málo... na
druhou stranu... víc nelze s personálem, jakej máme, a s tím, jak jsou ty
věznice přeplněné, tak víc prostě neumíme. Myslim si, že už teď ty lidi tak...
toho maj dost, teď myslim ty zaměstnance.

Poddimenzovanost však opět souvisí i s přeplněností věznic, která znemožňuje
adekvátní práci s tolika vězněnými osobami:
A do toho jsou přeplněný věznice. A tam já si dokonce myslim, že... když máte
věznici nějak tak jako rozumně naplněnou, tak to s nějakym počtem personálu
pokrejete, ty konflikty, a nějak to jde, ale když potom začnete překračovat tu
kapacitu a začnete zmenšovat ty cely a dávat tam víc postelí, tak ty konflikty,
tak potom... To že tam dáte vo sto vězňů víc, tak to neznamená, že máte potom
adekvátně, linárně vo tolik případů víc, ale pak se to násobí, pak to jde
exponenciální řadou a jestli máme teďka věznice přeplněný, tak je velmi obtížný
vlastně s tím personálem plnit cíle, který jsme si sami dali. (zaměstnanec GŘ
VS)
Vidim problém třeba v nedostatečnym počtu specialistů ve věznici [...] specální
pedagogové, jo, který by mohli doplňovat sociální pracovníky, kterých by ale
muselo být daleko víc, aby neměli třeba 400 odsouzených na jednoho. [...] Jako
já myslim, že jako ta struktura je dobrá, ale kapacitně to nejde prostě obsáhnout
jako, jo. Teďka, bavíme se prostě už jakoby o přerozdělování finančních
prostředků na chod Vězeňský služby, tam vidim jako centrální problém [...] já
nevidim řešení... jako když nebude komplexní přístup, jak snížit recidivu.
(sociální kurátor)
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Na poddimenzovanost navazuje kvalita personálu, která byla, jak jsme
uváděli výše, dost proměnlivá a záleželo na dané věznici, jaký personál v ní poskytuje
odborné zacházení. Často zmiňovaným problémem byla doba, po jakou personál
pracoval v dané pozici, případně věznici, přičemž takový personál je následně rezistentní vůči změnám a nechce zavádět nové postupy. Informantka pracující jako
sociální pracovnice v jednom neziskovém subjektu poukázala s odkazem na svoji
zkušenost s konkrétní věznicí na problematický způsob obsazení pozice vychovateleterapeuta/vychovatelky-terapeutky. Tato pozice byla podle ní obsazena v podstatě na
základě pracovní hierarchie na pracovišti, kdy na tuto pozici postupoval vždy služebně
nejstarší vychovatel nebo vychovatelka. Takže osoby na tomto postu podle ní neměly
dostatečnou průpravu a erudici. Proměnlivost kvality personálu pak názorně shrnul
jeden probační úředník:
A zase, nemůžu mluvit... je to věznice vod věznice, jo. Někde je ten personál...
každej je jinej. Někdo k tomu přistupuje jako flink: "Jseš vodsouzenej, nezajímá
mě to, nebudu s tebou pracovat, tady ti dám program zacházení, běž se koukat
na televizi nebo běž si cvičit do posilovny." Ale ten terapeut nebo ten vychovatel
nebo speciální pedagog, kterej jako vopravdu tu práci dělá s nějakym...
entuziasmem [...], tak se tomu odsouzenýmu věnuje, že jo. A pak jsou vidět
výsledky, že ten vodsouzenej se tam nevrátí třeba.

Proměnlivou kvalitu, ale také pozitivní zkušenost s personálem, akcentovala
jedna sociální pracovnice působící v neziskovém subjektu:
Jak jsem mluvila vo tý věznici, kde mají ty dvě specializovaný oddělení, tak si
myslim, že tam je to jako super. Jakože jsme tam byli na stáži po celej den, byli
jsme i na těch aktivitách, na komunitě, jak to tam vypadá. A to bylo skvělý.
To jsem byla úplně nadšená. To bylo úplně... byla jsem ještě na jinym,
na celodennim, a to bylo úplně nebe a dudy, že se to ani nedá jako srovnat,
že každá ta věznice, má fakt úplně jinou kvalitu.

Svoje zkušenosti s personálem samozřejmě akcentovali i propuštěné osoby
na fokusní skupině:
To samý třeba ty sociální pracovníci – když člověk potřebuje něco, co se týče
rodiny, a prostě potřebuje něco vyřídit, tak ta sociálka... Za prvý v [jedné
věznici], ta je prostě... jakoby se chová, jak kdybysem po ní chtěla bůhví co, jo.
Tváří se: "Hele, nevotravuj mě, já na to nemam čas." Když už teda člověk se
k nim konečně dostane po tejdnu, tak je stejně o ničom, protože mě pošlou do
háje. A v [jedné jiné věznici] třeba například ty sociální pracovnice [jsou] jednou
týdně na 60 ženskejch, jo. To je prostě katastrofa. A když vezmu pracovky, když
já jsem vlastně byla pracovka, a ona tam byla do dvou a já jsem v práci do čtyř,
tak mám smůlu úplně. To je prostě masakr. (Marie, propuštěná osoba)
To trošku byly problémy na tom specku [...], protože vlastně my jako specko
jsme tam měli trošku jakoby odlišný zacházení právě jako od ostatních oddílů,
jo. Že třeba měli jsme, dám příklad, že třeba automaticky bylo, že jo, maximálně
do desíti se koukat na televizi, a my jsme mohli jako všichni do dvanácti [...]
A je fakt, že prostě kolikrát ty policajti vlastně, když jsme teda občas toho
využívali, tadytěch jakoby vymožeností, tak jako prostě ty bachaři úplně byli...
bylo vidět jako je to prostě strašně s*re, s prominutim [...] a chtěli to prostě
tomu specku jako nějak jako osladit jako, jo, že prostě dělali nějaký naschvály
a podobně. (Jaroslav, propuštěná osoba)
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Marie (propuštěná osoba): Hlavně tam je to všechno vo tý komunikaci, která tam
prostě nefunguje... absolutně nefunguje. Vy po nich něco chcete, ale oni vám
řeknou: "Ne, máte smůlu. Nemáte nárok." A přitom ten nárok máte. To je
prostě... Ta komunikace mezi, ať už je to vedení nebo vychovatel nebo kdokoliv
jinej, tak prostě ta komunikace mezi tady těma lidma a odsouzenýma prostě
absolutně nefunguje.
Miloš (propuštěná osoba): A každej to přehrává na někoho jinýho: "To pedagogovi musíte napsat, to mně ne..." To až, jo... velitel až, já nevim, až ředitel
a až na generální ředitelství.
Marie (propuštěná osoba): Vlastně vy tam máte nastavenej nějakej plán, kterej
vám nastavěj oni, ale oni sami se jím neříděj. Ale po nás to chtěj, my máme
fungovat, ale to, že nefungujou oni, to je v pořádku. A to je špatně prostě. To je
jako... aby vám vychovatel řekl: "A vy jste která?" No, dobrá práce.
Emil (propuštěná osoba): Měl by jít příkladem, no.
Marie (propuštěná osoba): Přesně tak, oni by nám měli jít příkladem, a ne že po
sobě řvou velitelé "ty debile", "ty hovado". Aby nám nadávali [...], tak ta
[dozorkyně] nám nadávala do debilů [...] Oni by nám měli jít příkladem, přitom
oni se chovají ještě víc jako hovada než my, že jo.

Nicméně propuštěné osoby se zmiňovaly i o personálu, který podle nich byl
kvalitní a férový a který jim v mnoha věcech pomohl – Jaroslavovi dostat se na specializované oddělení a Marii například jeden vychovatel řekl o možnosti propustek
a přerušení trestu, o nichž nevěděla, a pomohl jí se žádostí.
Kombinace časové vytíženosti a ne úplně kvalitního personálu pak může vést
k vyhoření odborného personálu, což dále ztěžuje celou situaci:
Spousta vlastně těch pracovníků nevěří v nápravu těch lidí, jo. Vůbec. A proč?
No, z mýho pohledu, protože se nedostanou jinam, protože když mají kurzy
nebo něco, tak to mají jenom v tý Stráži [školící pracoviště VS ČR] a jenom se
svejma. Já bych třeba votevřela víc pro ty lidi, jako aby mohli se setkávat
s jinejma pracovníkama z jiných jakoby... skupin, aby nebyli tak frustrovaný
tím, že jsou furt jenom v rámci toho výkonu trestu. (sociální pracovnice
v neziskovém subjektu)
Tam je spousta sociálních pracovníků, spousta speciálních pedagogů [...] tam je
spousta funkcí tohodle typu, který vlastně defakto nějakým způsobem mají
zaštiťovat nějakou činnost, ale jako ty výsledky jsou... je to vo lidech prostě asi
a někdy prostě... ty výsledky jsou potom takový zvláštní nebo ty informace
o tom, co prostě ten člověk potom s nima dělá nebo nedělá, tak... Takhle,
myslim si, že kdybyste teďkon mluvil s někym jako samozřejmě ve věznici, tak
vám okamžitě dají plán prostě, plány práce o tom, jak se s tim pracuje, jak todle
a jak jako tenhle vězeň má tenhle program a takovýhle, ale myslim, že to je
jenom prostě taková jako nafouknutá... nafouknutá bída jako, jo. Taková bublina, která prostě jako splaskne, ale... jako prostě věci, který jsou dělaný pro
formu, ne pro jako, že by obsahově naplňovaly to, co by měly. (probační
úředník)
No, k ničemu nejsou stoprocentně [terapeutické programy ve věznicích], protože
to právě se i bavíme jako s pracovníkama věznice o tom, kteří jsou často dost
skeptický právě, že by se mohlo něco změnit, protože tam pracujou dlouho
v těch věznicích. Ty lidi už tam znaj, opakovaně se jim tam vracejí. A... já jim
vždycky řikam, že když to bude jeden ze stovky za ten rok, tak je to dobrý
prostě. [...] A myslim, že právě jako ten náš program, že když máme fakt
dobrou spolupráci s tou věznicí, tak nás ty zaměstnanci poslouchaj, že se vo tom
jako bavíme. A když se bavíme právě o tý úspěšnosti a tak, tak se třeba stane,
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že tam přijde člověk, kterej už spolupracoval třeba se mnou, a ten pracovník,
tak mi řekne: "No, tak ho už tady zase máš." Tak já řikam: "No, to je v pořádku,
ne, tak někdo potřebuje třeba dvakrát to zkusit, než se to povede." Že jako i tu
skeptičnost těch pracovníků, že jim pomáháme i jako rozšířit ještě nějak ty
obzory a vlastně vnést jim tam nějak tu naději, že to neni zbytečný, ani ta jejich
práce, co dělaj, že jo. Ale že to tak je, že někdo potřebuje těch pokusů víc a že
je to taky dobrý, protože každej ten pokus mu něco přináší a vobohacuje ho
a furt ho zpevňuje a dává mu víc těch dovedností, aby to pak jako došlo do toho
dobrýho cíle, že jo. (sociální pracovnice v neziskovém subjektu)

Jako hlavní problém nedostatku kvalitních odborných pracovníků a pracovnic
informanti a informantky často uváděli špatné finanční podmínky a nepříliš velkou
prestiž, kterou s sebou nese vykonávání zaměstnání ve věznici, zejména s ohledem na
skutečnost, že se zároveň jedná o velmi náročné povolání. Oba faktory jdou velmi
silně nejenom proti najmutí nového personálu, ale také proti udržení stávajícího.
Vedle nedostatku a různé kvality personálu je však problémem i vnitřní pnutí
v rámci Vězeňské služby, kdy uniformovaná část příliš nerespektuje činnosti neuniformované/civilní části, zejména ve vztahu k aktivitám na specializovaných odděleních,
jak velmi názorně naznačuje jeden zaměstnanec GŘVS:
Já ještě doplnim takovou věc, nepříjemnou trošku, ale je to tak, že na jednu
stranu, tak jsou ty programy a tahleta oddělení specializovaná jakousi výkladní
skříní, ale na druhou stranu jsou i terčem nějaké jako... možná trošku závisti
nebo... neporozumění i ze strany zaměstnanců, který nedělají na těhletěch
odděleních... z mnoha důvodů. Takovej základní důvod je: na specializovanym
oddělení pracuje člověk s 20, 30 lidma, zatímco takovej běžnej vychovatel
na běžnym oddělení jich má třeba 80 nebo 100 na starosti. Ale těžko vysvětlit
potom člověku, kterej nikdy nepracoval terapeuticky s někym, že zatímco na tom
běžném oddělení, tak je to spíš o nějaké takové administrativě a vyřizování těch
běžných úkonů – výměna prádla, nošení balíků, řešení samozřejmě běžnejch
konfliktů na oddělení –, tak tady je to nějaká intenzivní práce... Voni řikaj potom
ti lidi, co to neznaj, tak řikaj: "No, voni si tam s nima hrajou." Ale je to poměrně
intenzivní práce, po který třeba ten terapeut jde domů úplně vyšťavenej a druhej
den musí znova. A moc mu nepomůže, že těch lidí nemá 80, ale 20, protože
s 80 by to ani nešlo, že jo, samozřejmě, to neni proveditelný. Takže někdy,
podobně jak jsem říkal, že je obtížný vysvětlit tý společnosti některý věci, tak
někdy je obtížný vysvětlit třeba většině zaměstnanců Vězeňský služby, že ta
část, která dělá s tou desetinou nebo devítinou těch věznů, tak to nejsou nějaký
jako flákači, který si tam užívaj a jsou v místnostech s kobercema a tak, ale že
to je poměrně velká dřina.

Druhou příčinou je přílišný akcent na zaměstnávání, které má přednost před
všemi ostatními aktivitami a často koliduje s programem odborného zacházení
a terapeutickými programy:
Když mi docházejí [organizace, s nimiž věznice spolupracuje] za vězněma
na besedy, tak včas třeba nahlásim, že ten člověk má pohovor [...], voni mi
toho člověka uvolněj, když to jde, samozřejmě. Potom, když je třeba pár lidí
nemocných nebo jsou na soudech a podobě a je jich málo na to dané pracoviště,
tak mi třeba neuvolněj někdy někoho, protože [...] prvotní zájem je, aby lidi šli
do práce, jo. Na tom pan ředitel lpí, že přednostně je vždycky zaměstnání. [...]
Vzhledem k tomu, že já těch aktivit mám poměrně dost, jakože mi sem docházejí
na různý tyhlety besedy a pohovory lidi zvenku, tak docela často potřebuju
někoho uvolnit, takže ne vždycky se to setkává s pochopením a porozuměním.
Někdy samozřejmě mi někoho třeba neuvolněj nebo musim skutečně přesvědčo-
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vat o tom, že ten člověk skutečně potřebuje mluvit s tou danou organizací.
(odborná zaměstnankyně ve vězení)

Někdy tato situace přidělává i další problémy odbornému personálu a ztěžuje to
odborné zacházení, které je důležité pro řešení individuálních problémů, jak rozvádí
stejná odborná zaměstnankyně:
Mam s tim problém, mam s tim problém určitě, vlastně docela často třeba když
dělam právě aktivitu, já mam sociálně-právní poradenství, a... často se mi stane,
že prostě vyvěsim včas, že prostě mam tam dvacet lidí třeba v tý skupině. Přijdu
tam a mam jich tam třeba jenom deset, protože prostě jsou v práci a... teďko
kolikrát to ty vězni ostatní třeba ani pořádně nevědí, kde ostatní jsou, takže já si
pak zjišťuju vždycky, jestli byli v práci nebo ne, jestli je můžu omluvit nebo ne
a jestli se mi na to vykašlali nebo protože fakt nemohli. Takže to je problém
tohle jako. Já jsem tady hodně let a je to teda v tomhle markantní rozdíl,
že vopravdu před těma pěti lety to zdaleka ještě nebylo tak jako hustý s tou
zaměstnaností jako teď. Prvotně se všechno točí kolem práce, aby byli ty lidi
využitý a zaměstnaný a pak teprve až tyhlety další jako aktivity [...] Takže my
se tomu asi jako fakt přizpůsobujem, no. [...] chodím mi sem [neziskový
subjekt], což je ten spolek na dluhový poradenství [...], tak vopravdu jako někdy
skutečně si musim teda prosadit, aby mi toho danýho člověka třeba z tý práce
uvolnili, aby mohli se řešit nějaký věci právě na to podmínečný propuštění.

Za této situace pak může být u zaměstnaných odsouzených velmi obtížné najít
vhodný čas, kdy lze terapii realizovat, i tehdy, pokud o ní je zájem, respektive je
obtížné najít čas, ve kterém by bylo zajištění terapeutické péče smysluplné:
Co se týká odsouzených, kteří jsou na venkovním pracovišti, tak tam málokdy je
nějaká odborná aktivita nebo nějaká terapie pro ně. A to hlavně z toho důvodu,
že oni se opravdu střídají na těch nočních a denních směnách, takže i když se
někdo zažádá o individuální pohovor se mnou nebo psychologem a podobně, tak
je časově náročné si je někdy vzít, protože často se mi stává, že se s nimi
dohodnu na nějakém termínu a tím tak trošku i porušuju zákon, protože nenaplňuju jejich zákonné právo na osmihodinový nepřerušený spánek, ale je to
vždycky na základě dobrovolnosti, na základě dobrovolného rozhodnutí toho
odsouzeného, který je ochotný... Samozřejmě, že ho nebudím, ale dohodneme
na tom čase, kdy už má nějaký čas spánku za sebou a ví, že mu v tom okamžiku
prostě stačí a bude připravený na ten pohovor. Anebo pro zájem odsouzeného
jsem... s jedním pracuju už zhruba rok a půl a ten většinou přichází po noční,
přichází v půl sedmé, před sedmou, a v sedm třicet si ho beru na pohovor a až
potom jde spát. Ale co se týká nějakých organizovaných skupinových aktivit, tak
to je téměř nereálné vzhledem právě na tu frekvenci jejich docházení
do zaměstnání, na pracoviště. A co se týče vnitřního pracoviště, tak jsou ti
zájemci, kteří se přihlásili na nějaké odborné aktivity, tak ten zaměstnavatel
nebo mistr zhodnotí, jestli je dostatek času na to, aby je uvolnili, a jestli tu práci
stihnou udělat anebo tu zakázku stihnou do daného termínu udělat anebo ne.
Ale většinou nám vycházejí vstříc a uvolňují je na dvě aktivity v rámci pracovní
doby s tím, že jim ten úvazek o ten čas, kdy se účastnili té odborné aktivity, tak
jim to zkrátí. (odborná pracovnice ve vězení)

Představu, že je reálně dosažitelné to, aby bylo primárně preferováno zaměstnávání a odborné zacházení s odsouzenými bylo k němu spíše určitým doplňkem (který
by nemělo být obtížné zařadit do programu), podle jednoho z informantů zastávají
někteří pracovníci GŘVS. V přímé práci se ale takový přístup uplatňovat nedá, nebo
jen opravdu velmi obtížně, a je také otázka, jestli může vést k nějakým výsledkům:
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Někteří představitelé Generálního ředitelství zastávají spíše názor, že terapie
a odborné zacházení by mělo probíhat po tom, co odsouzení přijdou z práce,
čímž se ale podle mě nedodržuje psychohygiena a myslím si, že je... že ta
terapeutická práce, když to řeknu čistě ze svojí pozice, je v tomto momentě
skoro bezpředmětná, protože na to, aby mohli fungovat v rámci terapie, tak to si
myslím, že není vhodné mít hodinu pauzu po osmihodinové fyzicky náročné
práci. A je otázkou, jestli je vhodné spíš mít terapii a potom jít do práce.

Tuto kolizi vyjadřovali i informanti a informantky, kteří nevnímali, že existuje
problém mezi zaměstnávání a odborným zacházením, kdy neviděli nic problematického
v tom, když se odsouzená osoba na terapii objedná až po zaměstnání. Zaměstnání je
nicméně součástí programu (odborného) zacházení, takže by na něj mělo
spíše navazovat, nikoli jej upozaďovat, což by podpořilo i některé aktivity
v rámci odborného zacházení:
Terapeutické programy v současné době jsou ve Vězeňské službě nastaveny
takto, že pokud musí absolvovat nebo absolvuje ten program dvacetijedna hodin
týdně, to znamená, že program je brán na úroveň pracovního zařazení. I když
[...] v určitých těch fázích nám schází takzvaná ověřovací fáze, jako je třeba u
ambulantních léčeb. Takže kdyby třeba ti ambulantní měli ten program a ještě
třeba na půl úvazku byli někde zaměstnáni, tak že by to bylo určitě jako vhodné,
jo, protože zaprvé oni si vydělají peníze, jsou schopni s nimi hospodařit [...] tam
se to trošku bije. (odborný pracovník ve vězení)

Tento informant narazil i na velmi výrazný problém, který se nevztahuje jen
na terapeutické programy, ale také na rekvalifikace, a sice, že osoby, které jsou
zařazeny na tyto aktivity, nemají žádný zdroj příjmů kromě sociálního kapesného 100
Kč na měsíc. Pro většinu osob je tudíž participace na terapiích nebo rekvalifikacích
velmi nevýhodná z materiálního hlediska. Některé věznice se pokoušely zařazovat
osoby na terapeutické programy před zařazením do zaměstnání, neboť se jim stávalo,
že osoby, pokud byly nejdříve zařazeny do zaměstnání, pak už nechtěly absolvovat
terapeutický program, (to pro ně znamenalo zásadní peněžní výpadek). Nicméně, jak
správně poznamenal jeden informant, tento postup se dá realizovat pouze u delších
trestů (podle informanta tři roky a více), což je problém, protože dvě třetiny
odsouzených mají trest kratší (tři roky a méně). Informant, odborný pracovník
ve vězení, pak situaci, kdy je ve věznici takto vysoký podíl odsouzených pobývajících
ve věznici příliš krátce na to, aby s nimi bylo možné jakkoli pracovat, trefně zhodnotil
metaforou věznice jako „průtokáče“.
Práce s odsouzenými ve věznicích byla hodnocena negativně téměř
všemi informanty a informantkami, kteří nepracovali ve věznici. Tento poznatek
není sám o sobě úplně překvapivý, důležitým zjištěním ale bylo především to,
že jedním z hlavních důvodů tohoto negativního pohledu je, že práce s vězni
podle nich nedokázala přinést nic, na co by oni mohli navázat při zajištění
postpenitenciární péče:
Věci typu, takový to nějaký to psychologický poradenství nebo člověk... my se
setkáváme třeba u těch dlouholetých trestů, u těch různě vrahů, násilníků, který
prostě sedí třeba těch patnáct nebo víc než patnáct let nebo takhle, a žádají si
třeba po dvou třetinách na to podmíněný propuštění, tak víceméně pravidelně
jsme se setkávali s tím, že my jsme byli po těch třeba, řeknu, dvanácti letech
první, který s nima mluvili o tom, co se vlastně stalo před těma dvanácti lety.
A tam dochází k tomu jednomu velkýmu problému, že voni se samozřejmě...
když se bavíme potom vo nějakym přijetí viny... vo tom jako nějakym náhledu
na tu trestnou činnost zpětnou, tak voni ji prostě naprosto nemaj, ale voni ji ani
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mít nemůžou, protože samozřejmě – ono se něco stane, oni něco udělali,
samozřejmě rozjede se kolotoč, orgány činný v trestním řízení konají prostě, pak
konají státní zástupci, soudci a najednou ten člověk je odsouzenej. On si vytvoří
nějakou obranu, která prostě v tu chvíli prostě nějakym způsobem, aby jako
bránil tu svojí v uvozovkách tu integritu psychickou prostě, aby to nějak způsobem jako přežil. No, nicméně v okamžiku, kdy by po tom třeba mělo nastoupit
nějaký... kdysi si člověk jako idealisticky představoval, že to tak jako třeba
v těch věznicích je, že s nima člověka jakoby mluví, rozebírá to s nima. Tak tam
nenastane nic, takže on si samozřejmě vytvoří nějakou verzi toho příběhu, která
je pro něj bezpečná, je to takový to: "Nemohl jsem jinak." Plus potom takový to
omlouvání prostě, že byl k tomu vlastně jakoby dohnanej, že vlastně defakto
tam se dostává do role oběti on. On to nechtěl, ale musel prostě [...] tam je
vlastně, já nevim, třeba jeden mrtvej nebo dva mrtví prostě a jako třeba
brutálně prostě nebo takovýhle, to nevidí [...] Já jsem kdysi prostě tomuhle jako
nějak... samozřejmě na to člověk koukal, ale pak jsem jako pochopil, že vlastně
pro něj je to ta sebeobrana, aby vlastně se z toho asi možná nezbláznili.
(probační úředník)
Protože my jsme často fakt první lidi, který přicházej... No, v tý věznici, my tam
máme trošku výhodu, protože jsme zvenku, že nejsme jako součástí věznice, to
je jako velikánská výhoda, a zároveň to v některých jako těch klientech vzbuzuje
už větší důvěryhodnost vůči nám. A já aspoň hned na začátku jim řikam, že
neudělam nic, o čem by nevěděli, a nikomu nic řikat nebudu, protože jsem
vázaná mlčenlivostí. A to jsou věci, na který voni hrozně slyšej, protože ta
věznice jim to neposkytuje, že jo. [...] často jsem cítila, že jsem byla třeba
první, komu věří, komu si můžou dovolit to říct, anebo vůbec první, která se vo
ně takhle zajímá, že ten zájem třeba nikdy jako nezažili. (sociální pracovnice
v neziskovém subjektu)

Zmíněný probační úředník následně dodal, že jsou v podobných situacích často
velmi nervózní, jelikož nevědí, jak se daná osoba zachová, když jí někdo začne
narušovat její bezpečný příběh. Nemají totiž průpravu pro práci s propuštěnými
osobami v situacích, jejichž bezpečné uzavření předpokládá soustavnější psychoterapeutickou práci, takže v těchto situacích nemají jistotu, jestli by vzhledem k faktickým
možnostem podpory, kterou mohou poskytnout, ve výsledku u propuštěných osob
nevedlo otevření určitých obtížně zpracovatelných témat spíše k ještě hlubší osobnostní
dezintegraci.69
Je přitom nutné zmínit, že určitou formu pomoci, ať už terapeutického nebo
asistenčního rázu, potřebují všechny osoby. V případě delších trestů je vhodné
program odborného zacházení postavit na terapeutické pomoci a propojením s dalšími
aktivitami, zatímco v případě kratších trestů je většinou potřeba asistovat odsouzeným
s praktickými aktivitami, například s dluhy a exekucemi.
Návrhy opatření:
• Narovnání vztahu mezi odborným zacházením a terapiemi na jedné straně a zaměstnáváním na straně druhé, jelikož současný stav upozaďuje odborné zacházení,
které je stejně důležité pro zvýšení šance na úspěšný návrat do společnosti jako
zaměstnání.
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Probační úředníci a úřednice přirozeně mají odbornou průpravu týkající se psychologických aspektů jejich
práce. Ta je ale cílena primárně na trestnou činnost dané osoby a osobní a společenský kontext této
činnosti. Tuto průpravu ale nelze zaměňovat s odbornou průpravou pro poskytování psychologické (nebo
dokonce psychiatrické) pomoci, pro práci s vnitřními traumaty atd.
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• Jeden informant navrhoval také lepší propojení odborného zacházení se zaměstnáním, kdy by například v určitém momentu terapie mohla odsouzená osoba docházet
do zaměstnání například na poloviční nebo jinak zkrácený úvazek, což by podpořilo
terapii a zároveň materiálně zlepšilo situaci dané osoby.
• Zlepšit mzdové podmínky odborného personálu, aby bylo možné najmout nový
kvalitní personál a zároveň udržet stávající. Kvalita personálu je v tomto ohledu
důležitá i z hlediska restoračního smyslu pobytu ve věznici, kdy fungující komunikace s personálem a profesionální přístup personálu mohou odsouzené osoby
mnohem lépe motivovat k úsilí změnit svoji situaci.
• Stanovení normativů určujících, s kolika osobami může maximálně daný odborný
pracovník nebo odborná pracovnice pracovat.
• Je také otázkou, nakolik funguje ve věznicích supervize, jelikož Vězeňská služba
zajišťuje externí a interní supervizi. Externí supervize je zajišťována standardně
externími supervizory, kteří nemají s vězeňským systémem nic společného, přičemž
tento typ supervize je určen pro personál pracující na specializovaných odděleních
a detenčních oddílech. Pro zbytek personálu je určena interní supervize zajišťovaná
speciálně vyškolenými zaměstnanci Vězeňské služby. I přes poměrně vysoké
nároky je však otázkou, zda takový typ supervize plní svůj účel, jelikož je důležité,
aby supervizor/supervizorka neměla s daným prostředím příliš společného a mohla
mít dostatečný odstup. Navíc bylo ve Vězeňské službě podle posledních údajů 17
takových supervizorů a jejich počet se zmenšoval, což rezultovalo k převisu
poptávky po supervizi a neupokojení všech žádostí (Jiřička, 2015).
• Stáže odborného personálu a možnost dalšího vzdělávání.
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Většina informantů a informantek, někteří spontánně a někteří na dotaz, jak by
zhodnotili situaci propuštěných osob, uváděla, že návazná péče po propuštění
z výkonu trestu je buďto špatná, nebo vůbec neexistuje. 70 Tento pohled lze ilustrovat
například pohledem odborného pracovníka ve věznici, který zhodnotil současný stav
následovně:
Pokud je to chlap, kterej nemá prostředky, nemá nikoho a ještě je zadluženej,
tak je tam strašně velká šance, že se tam [do vězení] vrátí zpátky. Prostě musí
ho někdo aspoň v tom prvopočátku vytáhnout z tý největší bídy, musí se někde
chytit v zaměstnání... voni jsou většinou zadlužený, takže jim zůstává vopravdu
hodně málo, to znamená, potřebuje nějakou podporu a musí hlavně sám chtít.
A na rovinu, to dokáže málokdo teda, protože von je to vopravdu... ten život je
asi dost drsnej takhle, když vylezou ven.

Absenci adekvátní následné postpenitenciární péče a sociální práce obecně
z různých perspektiv tematizovalo několik informantů a informantek:
Já bych řekl, že ta následná péče chybí. [...] [My] ho pustíme ven a co je s ním
dál? Nikdo nic neví, on je vlastně... maximálně ho poučíme, že jde k tomu
kurátorovi, kde má nárok na nějakou tu tisícovku, takže tři dny přežije, možná
i pět dnů, že jo. (odborný pracovník ve vězení)
Jsou takový jednotlivci, který to zázemí mají zachovaný po dobu výkonu trestu,
jo, a mají teda se kam vrátit jako a ty problémy nejsou, ale je jich menší počet.
Rozhodně [...] přístup k těm propuštěnejm a odsouzenejm není takovej, jakej
je, řeknu, v těch bohatších státech, jo, protože ty... ty bohatší státy si nemohou
dovolit... nebo jsou bohatší proto, že si nedovolí takovej luxus držet v tom
vězení, který je drahý, jo, a který, řeknu, není nějakym optimálnim prostředím
pro tu následnou socializaci pro takový počty lidí. (zaměstnanec GŘ VS)
Nejhorší je, když odchází odsouzený, kteří to nemají porovnané, na pevný
výstup. To je pro společnost to nejhorší, jo. Ono se nám, když jsme se koukali
na data, tak se opravdu ukazuje, že ty lidi, kteří jsou propuštěni na podmínečné
propuštění, jsou opravdu méně rizikoví [...], no ale ti více rizikoví, ty
nebezpečnější z hlediska toho, že budou způsobovat další škodu a újmu, tak ty
nám chodí na pevný výstup a úplně nám mizí ze systému. A to vnímám jako
zásadní problém, že nikdo by tady z těhle lidí neměl vyjít ven s tím, že najednou
nám zmizí. Ale i ty lidi, když se člověk s nima pak baví, tak oni říkají: „Oni mě
vyhodí z tý věznice...“ (odborný zaměstnanec ve vězení)
Co se tim zabejvám, a to se netýká jenom otevřený věznice, ale obecně prostě
přechodu z výkonu trestu na svobodu, z jakýkoliv věznice, tak tam ta návaznost
neni. A vždycky každý rok, tak všichni říkáme, teď myslim teda Vězeňská služba,
probační služba, neziskovky různý a tak, tak všichni říkáme, jak se to zlepšuje
70
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Na řadu konkrétních problematických bodů v této oblasti poukazují autorky zprávy obsahující závěry
z fokusní skupiny organizované v rámci úkolu pracovní skupiny SC 2 (Přesličková, Zhřívalová, 2018).
Autorky současně hovoří o „roztříštěnosti, rozdrobenosti, nesystémovosti a nejednotnosti poskytovaných
služeb a nabízených možností v jednotlivých regionech“, což je rovněž důležitý poznatek, který velmi
významně rámuje poznatky prezentované v dalším textu této kapitoly. Omezené možnosti podpory
po propuštění z výkonu trestu jsme zaznamenali také v našem dřívějším výzkumu (Mertl, Bareš, 2018).
Dostatečné kapacity a dobrá návaznost služeb postpenitenciární péče přitom snižují možnost recidivy.
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a jak navazujeme a tak dál, ale pořád je to strašně málo. Pořád... mám pocit,
že reálně se nabízí málo. Možná několik organizací, který umí najít zaměstnání
a umí najít třeba i ubytování, ale spíš v mý osobní zkušenosti, tak jsou to spíš
jednotlivci, který se obětujou, vydaj něco ze sebe, aby tomu druhýmu něco
poskytli. A když se pak jedná o nějaký organizace, tak jsou to spíš jednotlivci,
neni to tak, že by vopravdu někdo uměl zajistit padesáti lidem měsíčně nějaký
pokračování. Taky je to náročný, stojí to spoustu peněz, jo, ale... určitě se vo
tom víc mluví, než dělá. A je to těžký, já nechci nikoho z toho vinit, protože
každej dělá, co může, ale objektivně je to málo. Objektivně je to prostě málo.
(zaměstnanec GŘVS)
Ať už se to zaštítí, udělá jakkoliv, ale prostě, aby ty lidi cítili někde, že prostě
mají nějakou šanci. A já mam pocit, že oni teď to necítí, nevnímají to tak a já
jim vlastně ze svý kompetence taky nemůžu moc pomoct. (sociální kurátorka)
Postpenitenciální péče tady vznikla v roce 1970, kdy začali fungovat kurátoři.
Tenkrát se vymyslela kostra, a to se dodneška na tom jede. Na týhle platformě
tý postpenitenciální péče, kterou tady vymysleli v 70. letech, kdy byla normalizace. Ale jako vono... jako nejde jako vymyslet něco úplně jako novýho. Vono to
principálně musí zůstat, ale musí se to jako rozšířit o nový trendy, nový jako
přístupy, technologie, který to prostě můžou ovlivnit, který v tom hrajou velkou
roli. A vůbec, novej způsob kriminality, jo. Vstup státu jako do těch věcí, vstup
občanský společnosti, jo, médií. To jsou věci, který jako... ne že by se nezohlednily nebo nějak s nima nepracovalo, ale musí to opravdu mít jako takovou
progresi, aby potom se neřikalo, že tyhlecty lidi, jo, jako prostě... že tady
narůstá kriminalita a že nám nestačej věznice. Ale proč nám nestačej, protože
se neodstraňuje příčina, ale jenom se řeší důsledky. Může tady bejt padesát
věznic, budeme zemí věznic, jo. (sociální kurátor)

O výše zmíněném tématu propouštění na pevný výstup oproti podmíněnému
propuštění se diskutovalo také v dalších souvislostech, zejména pak s tím, že pokud je
osoba propuštěna podmíněně, pak v postpenitenciární péči figuruje alespoň probační
úředník či úřednice. To je často nicméně také nevyhovující, protože probační úředníci
a úřednice jsou ze strany propuštěných osob vnímáni spíše jako represivní instituce,
což narušuje důvěru a oslabuje možnost vzniku aktivity, která by se dala nazvat
sociální prací. Navíc propuštěné osoby musí za úředníkem či úřednicí převážně
docházet (existuje povinnost jedné návštěvy úředníka nebo úřednice v místě bydliště
během zkušební doby), takže absentuje také jakákoliv terénní sociální práce (zmíněnou
návštěvu rozhodně nelze považovat za terénní sociální práci).
Navíc se ukázalo, že PMS je personálně poddimenzována podobně, jako je
tomu u Vězeňské služby:
Z mýho pohledu, je nás strašně málo těch probačních úředníků, jo, protože já si
mysim, že ta spolupráce by měla vo hodně hlubší a delší, než je v tuhletu chvíli,
že by ten probační pracovník, pokud je nějaká šance, že ten odsouzenej půjde
na půlku nebo na třetinu nebo po dvou třetinách ven, tak že ten probační
úředník by s nim měl pracovat daleko déle. Že by ho měl připravovat společně
s tim vězeňskym personálem na ten výstup a na ten život na svobodě, jo [...]
Tady je velkej problém v... počtu úředníků, jo. V zahraničí, jak v Norsku, Británii,
v Rakousku je stanovenej počet odsouzených na hlavu jednoho probačního
pracovníka. Tady to upravuje jakási směrnice, která ale stejně neni dodržovaná,
protože nemůže bejt dodržovaná [poznámka autorů: neexistuje směrnice nebo
normativ, jež by toto stanovily]. Já si myslim, že tušim, že v Rakousku nebo
Norsku... prostě ten probační úředník má dejme tomu 30, 40 lidí, se kterejma
pracuje a pracuje s nima efektivně. My máme na hlavu třeba tady v [město] až
150 odsouzenejch a to už člověk jaksi neudrží ten standard a ty metodiky, který
po nás chtějí, takže se opravdu soustředíte jenom na to nejnutnějš,í a pak jako
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nějaký drobný věci vám unikají, protože 150 lidí je strašně moc, jo, na hlavu. To
je strašný. A to ještě v tom zahraničí mají tak jako specifikovaný, že když jsou
to násilný trestný činy, tak jich má třeba deset, jo, a vopravdu tomu odsouzenýmu pak sedí za zadkem a má vo něm pojem a dojem. (probační úředník)

Daný probační úředník poté navíc uvedl, že je to dáno velmi špatným platovým
ohodnocením, které znamená, že spousta jeho kolegů a kolegyň má ještě druhé
zaměstnání. Takovéto situace lze bezpochyby považovat za extrémní a tvrzení daného
probačního pracovníka rozhodně neimplikuje, že by se takto extrémní případy
vyskytovaly na většině pracovišť PMS. Je ale zřejmé, že finanční ohodnocení
pracovníků PMS představuje značný problém, jehož dalším negativním projevem může
být právě i zmiňovaná situace. Celkově tak lze konstatovat, že kapacity PMS jsou
omezené a v některých případech dochází k redukci plnění úkonů s výjimkou
povinných, což ale může vést ke zhoršení přípravy osoby ve VTOS na podmíněné
propuštění a následně i na to, jak se daří zajistit plnění podmínek pobytu na svobodě
podmíněně propuštěnou osobou:
U nás je jinej problém. My [věznice] bychom je [pracovníky PMS] pouštěli klidně,
ale [oni] na nás nemají kapacitu. Probační služba [jméno pobočky] nám už
dlouhodobě odpovídá, že v podstatě nemají na nás kapacitu, takže v podstatě
oni [pracovníci PMS do věznice] nedocházej. Vůbec. V podstatě... zase když to
můžu porovnat, protože to můžu porovnat, tak třeba před takovýma třema
rokama ještě jsme pravidelně dávali vězňům na základě jejich požadavků ten
podnět na zahájení spolupráce s Probační službou, což je takovej formulář [...]
To nás vždycky poučovali, že to máme dávat tři až šest měsíců před termínem
podmínečnýho propuštění. To jsme dřiv dělávali. Dřív aspoň za tim člověkem
přišli a třeba s nim i zahájili spolupráci, nebo mu řekli, že neni ta spolupráce
předmětná a že teda ne. Teďka to probíhá tak, že já v podstatě ten podnět
nikomu ani pomalu nedávam, protože vim, že to nemá smysl. Když ho někomu
teda náhodou dam, tak dostanu odpověď, že jako v podstatě Probační služba
registruje váš požadavek, ale v současné době v není kapacitě PMS řešit vlastně
vaši kauzu, nesplňujete kritéria pro spolupráci s Probační službou. Já jsem ty
dopisy dokonce skladovala chvíli, protože jsem měla z jedný tý neziskovky
požadavek, abych trošku jako zjistila... shromáždila nějaký jakoby v uvozovkách
důkazy o tom, že tam Probační služba skutečně teda z 99 % odpovídá všem
stejně. A je to prostě tak. Dokonce teď měli [zmíněná nezisková organizace]
nějaký jednání právě s ředitelkou Probační služby a ona to potvrdila, že v
podstatě [jméno pobočky] prostě nemá kapacitu na to, zabývat se normálníma
obyčejnýma vězněma. Takže vlastně v podstatě, jestli se někomu věnujou, tak
jsou to osoby, které jsou zařazeny do toho projektu Křehká šance. (odborná
zaměstnankyně ve vězení)

Nicméně většinou informanti a informantky spolupráci s PMS vnímali pozitivně
a verbalizovali, že probíhá v rámci možností dobře a bez jakýchkoliv problémů.
Pro PMS (a stejně tak i pro další subjekty postpenitenciární péče, tedy
především neziskové organizace působící v této oblasti) je při zajištění postpenitenciární péče klíčové to, zda a jak může navázat na penitenciární péči o vězněné osoby
v době jejich věznění. Nicméně, jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, v mnoha
případech nebylo na co navazovat. To ilustruje jeden probační úředník:
My se setkáváme třeba u těch dlouholetých trestů [...], že my jsme byli po těch
třeba, řeknu, dvanácti letech první, který s nima mluvili o tom, co se vlastně
stalo před těma dvanácti lety. [...] Narazíte najednou na to, že prostě ten člověk
mluví vo tý trestný činnosti, ale najednou, tak jako máte před sebou ten spis
nebo četl jste ten spis, ale najednou von mluví vo něčem jinym jako. Ale je to
tak, že von si tu realitu nebo to, co se stalo, si přetvoří, normálně si to zabalí
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nějakym jinym způsobem, neni to prostě vošetřený. No a teďko vy mu do toho
máte hrábnout, takže to taky tak jako smrdí, že to je prostě zase diskuse mezi
náma tady jakože, do jaký míry do tohodle člověk má hrábnout, protože
samozřejmě, když rozbijete... mu rozkopete hračičky, tak jako může bejt několik
reakcí, že jo. Takže buď začne startovat, nebo se mu něco rozjede. Ale většinou
se jakoby daří, když vokolo toho začnete ťukat, tak jako postupně se k tomu
člověk jako dostane, no. Ale je to tristní, že člověk je jakoby první po těch
dvanácti letech, kterej s nim mluví vo těhle věcech. A to ještě nejsme v pozici
těch psychologů, že jako my potřebujeme zjistit jakoby jiný věci. Snažíme se
třeba nějak to jakoby probrat jako, jo, ale nejsme ty, který to nějakym
způsobem jako ošetřili a zavřeli prostě. Tam je vidět, že by to chtělo vytáhnout
prostě, pořádně to... prostě rozkopat mu to nějakym způsobem, znova
poskládat prostě, aby von měl nějakej náhled na tu realitu.

Nicméně pak tento informant dále doplnil to, že nasměrovat podmíněně
propuštěné osoby, které potřebují psychologickou pomoc, k psychologům/psycholožkám, je složité. Dané osoby totiž mají tendenci se návštěvě vyhýbat, protože svůj stav
nevidí jako problematický, a zároveň vhodných psychologů/psycholožek je málo,
neboť většina z nich působí v komerční sféře a jejich služby tak jsou pro podmíněně
propuštěné osoby zcela nedostupné.
V některých případech je pro PMS však obtížné, dostat se do věznice a navázat
kontakt s podmíněně propuštěnou osobou:
Vona [vzájemná dohoda ohledně spolupráce] existuje... prostě nějaký jakoby
interní věc mezi Vězeňskou službou a jako našim ředitelstvím, nicméně mam
pocit, že to bylo, ja nevim, jak vono se to jmenovalo... canc papíru, kde prostě
byla upravena ta spolupráce. Jako jakým způsobem vstupujeme, nevstupujeme.
Nicméně teď už nějakou dobu se vytváří nová, ale ještě furt neni hotová. Je
pravda, že jsme třeba několikrát narazili, když jsme se dostali do nějakých žabomyších válek tady, tak jsme narazili na to, že to vlastně nic neupravuje a že
teda, co po nich chceme, jo. Takže jsme se potom samozřejmě nějakym způsobem bránili tim, že prostě jako ta spolupráce byla takováhle a takováhle celou
dobu, takže prostě nechápeme, proč by neměla pokračovat. (probační úředník)
Je to na nějaký dohodě, jo. Sice písemný dohodě, ale... někdo třeba tu dohodu
ani nečetl, takže neví. Tady na Pankráci to taky trvalo nějakou dobu, než jsme
se tam prokopali a probili se. Nechtěli nám předvádět odsouzený, ptali se: "Na
základě čeho tady jste? Soudce vás neposlal. Vodsouzenej si pro vás poslal, co
jste zač." A podobně. Tak těžce to vysvětlovat, vodkazovat na nějakou
dlouhodobou [spolupráci], ale jako čas a vůle... (probační úředník)

Při pevném výstupu jsou pak jedinými styčnými body sociální kurátoři
a kurátorky a Úřad práce. Sociální kurátoři a kurátorky původně vznikli jako
sociální pracovníci a pracovnice v obci, kteří měli pracovat s marginalizovanými lidmi
na úrovni obce, což znamená, že propuštěné osoby nebyly a nejsou jedinou cílovou
skupinou pro tuto instituci. Sociální kurátoři a kurátorky navíc po změnách v sociálním
systému z let 2006 až 2013 ztratili velké množství kompetencí a pravomocí, které
přešly na Úřad práce, takže nemají příliš možností, jak propuštěným osobám pomoci.71

71

Dříve bylo jednou z klíčovou možností vyplacení mimořádné okamžité pomoci. Rozhodování o této dávce
v současnosti přísluší Úřadu práce. Jak přitom ilustrují Přesličková a Zhřívalová (2018) na odlišném
přístupu ve dvou sousedících okresech, přístup různých pracovišť Úřadu práce se v jednotlivých regionech
v tomto směru může velmi výrazně lišit. Autorky ve své zprávě tematizují také některé další důležité
aspekty týkající se práce sociálních kurátorů, a to včetně návrhů efektivních modelů spolupráce sociálních
kurátorů s dalšími institucemi penitenciární či postpenitenciární péče a úvah o možnostech posílení pozice
sociálního kurátora (k těmto otázkám více viz MPSV, nedatováno, 6).
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Tuto situaci dobře vykreslila jedna kurátorka:
[...] všechno [se odvíjí] od těch našich kompetencí, co my vlastně pro ty klienty
jako sociální kurátoři můžeme udělat a nemůžeme, jo, což je taky jako teď...
spíš ty bariéry tam narůstají a přibývají, než aby ty kompetence nějakým
způsobem nám jako byly uvolněný, jo. [...] Tady je třeba velký úskalí z roku
2012, kdy teda dávky... jo, protože ten klient samozřejmě po tom propuštění
potřebuje finanční zajištění, to je... bez peněz to nejde, jo, dneska je všechno
o penězích. Takže... zvlášť, když nemá to sociální zázemí, tak tam je opravdu
veliký problém, jo. A to je taky jedna z věcí, kdy se ty klienti z těchto důvodů
vrací. Musí páchat trestnou činnost, že to tak řeknu, jo. Protože, když dneska,
nebo v roce 2012, přebraly dávky hmotné nouze úřady práce, je tam jedna
dávka, která se jmenuje mimořádná okamžitá pomoc, a... ta byla dříve takzvaně
kurátorská. Bylo to pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, je tam vypsaná ta
škála, pro které ty skupiny to je. No a do toho roku 2012 v podstatě ji vypláceli
kurátoři, měli ji v kompetenci s tim, že je tam ten rozsah té dávky až do výše
čtyřnásobku životního minima v kalendářním roce [...] je to částka, která tomu
klientovi může významně pomoct. Problém je v tom, že teď ji striktně vydávají
úřady práce a my nemáme žádnou kompetenci k tomu, abysme ten úřad práce
nějakym způsobem přesvědčili o té sociální situaci toho klienta, jo. My ji známe,
my ji víme, my víme, že ten klient nemá zázemí, nemá rodinu, potřebuje si
zaplatit bydlení. Každej ubytovatel dneska chce platby dopředu. Ten klient
povětšinou jde s nějakou sociální výpomocí v řádu pár stokorun, tady od našeho
úřadu práce dostane tisíc korun... a pak buď teda, když jde do zaměstnání, tak
čeká teda na nějakou výplatu, někde dostane možná nějakou zálohu. Pokud do
zaměstnání, [...] no tak pak si žádají o dávky další, jako je příspěvek na živobytí
a tam čekají na tu výplatu, Úřad práce má na to 30 dní na vyřízení, mnohdy ta
výplata je ještě delší. Takže když si úplně lidsky vezmeme, že ten člověk jede
z [věznice], dostane 500, něco dá na cestu, teď jde na Úřad práce, kde mu, ano,
teda vyplatí těch tisíc korun, ale pak tady máme dobu... a tohle je krizový
mezidobí [...] My jim můžeme třeba napsat nějakou potravinovou pomoc,
ale zase, když jsou to lidi, který nemají ani to bydlení, protože ten ubytovatel po
nich chce peníze, jo, ta tisícikoruna mu může stačit, když bude hodně laciná,
čtyři, pět dnů, ale kde má na to jídlo. Takže tady jsme v tom kolotoči toho, že se
můžeme bavit o tom, jak to zlepšit ve Vězeňský službě, jak tam s nima pracovat,
jak je motivovat, ale pak vám přijde tady jeden úřad, na kterej nemáte vůbec
sílu. Ano, my tam můžeme zatelefonovat, můžeme s tím pracovníkem pohovořit,
můžeme mu vysvětlit, jaká ta sociální situace toho klienta je, ale on vám stejně
ve finále řekne, že on je ten rozhodující orgán. A úskalí je to, že ta dávka neni
nároková, jo, posuzuje ji ten konkrétní člověk, takže možná, že kdyby na tom
úřadu práce byli třeba dva lidi, který se budou trošku specializovat na ty osoby,
který jsou ohrožený, buď výkonem trestu, nebo ty bezdomovci, a trošku nahlídli
blíž do jejich životní situace, jo, tak možná by to pochopení bylo trošku z jejich
strany lepší, jo. Ale teď momentálně opravdu, když se mi podaří pro některého
klienta získat druhou mimořádnou pomoc, tak to už je úplně vrchol nadstandardu, ale i tak, dva tísíce, jo.

Stejná sociální kurátorka pak dodala, že občasně cítí frustraci a vyhoření ze
situace, kdy v podstatě propuštěným osobám ze své pozice nemá jak pomoci:
Mně sem přijdou, člověk jako je vyslechne, já... se snažim mít na ně prostě
trpělivost, jo, ale když... nemam tu kompetenci prostě nařídit úřadu práce:
"Dejte mu tisíc korun." Jo. Nemam žádný zaměstnavatele, kam bych mohla
zavolat. Takže člověk vopravdu i s nima soucítí a cítí někdy takovou jako bezmoc,
jo, někdy člověk si říká až tak jako vůbec: "Proč tady někdy jsem?" Jako jo. Pak
si řikam:" No, ale mají aspoň takový to bezpečný někdy místo, kam se můžou
třeba jenom lidsky vypovídat, jo, že přijdou sdělit ten problém. Jak se řiká,
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sdělená starost, poloviční starost. Oni to někde vypovídají. Na něco třeba
přijdem, jo, nějaký východisko. Pak zase si řikam: "Ne, neni to zbytečný."

Někdy sdíleli sociální kurátoři a kurátorky problém ohledně spolupráce
s věznicemi, kdy nedostávali informace o přeřazení osoby, s níž mohli navázat
spolupráci:
Ty informace se moc nepředávají, takže... My máme tak velkou výhodu aspoň
v tom, že teda dostáváme hlášení o těch nástupech, takže můžeme nějak ty
klienty si trošku mapovat. Problém je zase v tom, že už nedostáváme informace
o tom, že ten klient byl přemístěn, což je někdy trošku problém. Tady to nařízení
Vězeňský služby je asi od roku 2015 na jaře, jo, do té doby jsme dostávali ty
informace. Tak zase jako dohledávat toho klienta, protože správně se ty
informace předávat nemají. Máme sice jednu styčnou pracovnici na Ministerstvu
práce a sociálních věcí, ale ta je jedna na všechny kurátory, takže to můžeme
využívat individuálně, kdy opravdu, já nevim, přijde sem někdo z rodiny, potřebujeme něco zjistit, tak abysme zjistili, kde ten klient je. Ale jedna pracovnice
nemůže dělat tenhle servis, ještě notabene má další jako agendu. Takže tady je
jedno z takových úskalí, jo, byť se nemusí tý Vězeňský službě zdát, že by nás to
nějak omezovalo, ale omezuje, jo, protože když vím, že ten klient mi byl z Plzně
přemístěn do Horního Slavkova, že jo, tak když jedu do Horního Slavkova, tak
vim za kym, jo. Takhle je to taková trošku někdy detektivní práce. A tim pádem
propadne, že jo. Ten člověk by s náma rád spolupracoval, ale já o něm nevim.
Já nemam, jak ho oslovit. (sociální kurátorka)

Z druhé strany pak jedna odborná pracovnice ve věznici poukazovala na to,
že podle její zkušenosti sociální kurátoři a kurátorky příliš nefungují s ohledem
na návaznost péče, protože nenavazují kontakt již ve věznici:
Pak ty kurátoři. Kurátoři, tam to trochu vázne. Kurátoři bohužel... asi jsou
vytížení, nevim, ale moc nám sem nechodí. A když se na ně obracíme jako
s konkrétním... konkrétní člověk o konkrétní pomoc, tak bohužel většinou se
setkáváme s odpovědí: "Obraťte se na mě po výkonu trestu." Takže vlastně
v podstatě... přestože teďko teda ta metodická řídící, [jméno dotyčné osoby],
na ně tlačí poměrně dost, si myslim, že by měli ty vězně si vychytávat už před
propuštěním, už tam nějaká návaznost. Když někdo potřebuje pomoc, tak aby
ho už z tý věznice znali a tak. Tak to moc nefunguje. A to si myslim, že třeba
škoda obrovská, jo, že vopravdu... neřikam, že mají kontaktovat všechny svoje
lidi [...], ale když ten člověk se na ně obrátí a chce tu pomoc, tak si myslim,
že by s nim měli bejt v kontaktu už před koncem trestu. Někteří to dělaj. Skvěle.
Jsou někteří kurátoři, na který se můžu spolehnout a vim, že se těm lidem
věnujou už v průběhu. Vopravdu jakože zajišťujou třeba ubytovnu dopředu. [...]
Bohužel jich je strašně málo, jsou to fakt jednotlivci. A to si myslim, že tady je
chyba třeba obrovská, že tady by ty kurátoři měli víc spolupracovat.

S nedocházením sociálních kurátorů a kurátorek mělo následně zkušenosti více
odborných pracovníků a pracovnic ve věznicích. Všichni většinou tvrdil, že záleží přímo
na osobě kurátora nebo kurátorky, jak svoji roli a práci pojme. Další odborný pracovník
ve věznici tvrdil, že práce kurátorů a kurátorek je hodně individuální, přičemž to
zhodnotil takto: „Chovat podle zákona se dá různými způsoby.“ Zároveň je zřejmé,
že v tomto ohledu velmi významnou roli hrají i značně se lišící počty klientů sociálních
kurátorů v závislosti na velikosti jejich cílové skupiny na území příslušného správního
obvodu obce s rozšířenou působností a na tom, jaké příslušná obec vyčlení personální
kapacity pro výkon agendy sociálního kurátora.
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Jednotlivé pobočky Úřadu práce, byť identifikují propuštěné osoby jako
specifickou skupinu, s níž je potřeba určitým způsobem pracovat, na sociální práci
a asistenci nemají kapacity a ani dispozice, takže veškerá práce s propuštěnými
osobami je spíše velmi formálního charakteru. Jak vyplynulo z rozhovoru, tak Úřad
práce chápe svoji roli pouze jako čistě informační instituce, která může podle situace
propuštěné osoby navést na zaměstnání:
Ty věznice nás oslovují s tím, že už zde existuje skupina vězňů, kde by bylo
vhodné, kdybychom přišli a řekli prostě o službách Úřadu práce, aby byli
informovaní. (zaměstnankyně Generálního ředitelství Úřadu práce)

Jednotlivé pobočky Úřadu práce byly také poměrně často kritizovány a různí
informanti a informantky jejich roli v oblasti (post-)penitenciární péče nevnímali jako
úplně přínosnou:
Aby třeba i ženská na úřadu práce, dobře tak není to psycholog, není to sociální
pracovník, ale přece nemůže tomu člověku hned poprvé, když tam přijde,
a trochu jí je nesympatickej a už si ho zařadí, tak mu nemůže prostě říct:
"Heleďte se, a vy jdete z kriminálu, jo? A vy chcete po nás peníze? A my jsme
na vás doteďka platili daně." A ty kecy jako, co voni tam řikaj, jo. Ale tak to si
nesmí dovolit, jo. Proto mně přijde jako vždycky nejslabší článek nějakej takovej
hlavní jako hráč, v našem případě je to Úřad práce. (sociální kurátor)
Samozřejmě i na nás jako je vyvíjenej tlak z Generálního ředitelství ohledně
spolupráce s úřadama práce a v tom mam problém já teda. Se přiznam osobně,
že to memorandum [o spolupráci Vězeňské služby a Úřadu práce, dále jen
„memorandum“], jak vzniklo [...]. Já v tom prostě absolutně neshledávam nic
praktickýho, protože prostě ty úřady práce s náma samozřejmě v tomhle duchu
vůbec nespolupracujou. A my neustále máme vykazovat čtyřikrát za rok jako
výsledky, jak teda spolupracujeme s úřadama práce. Ale jediná vlastně,
za [jméno věznice, jíž informantka zastupuje], v podstatě spolupráce je ta, že já
teda v rámci povinných besed se sociálníma kurátorama sem zvu pracovníky
Úřadu práce, přestože si myslim, že – teda nechci být jako zlá – ale myslim si,
že by to bylo nějak přínosný, nedá se říct, protože ty pracovníci vám neřeknou
nic novýho. My ty chlapy tyhle věci učíme taky tady, že mají na úřadě občanku,
že prostě... jaký jsou dávky hmotný nouze a podobně. To samozřejmě ty lidi
od nás slyšej taky. Ale budiž, můžou si to zopakovat, takže dobře, děláme
besedy s úřadama práce. Ale měli jsme i nějaký jednání s panem ředitelem
a s nějakýma zástupkyněma z úřadu práce a v podstatě jsme snažili domluvit na
něčem, že bychom rozjeli nějaký rekvalifikační kurzy, ale jako vlastně zatim je
to tak jako na bodu mrazu. Protože to je tak strašně složitý to zajistit, protože
my vlastně ty lidi, jak je máme v práci vesměs všechny... jako kdy máme ještě
ty lidi zapojovat do nějakýho kurzu. To by chtělo, aby to bylo vevnitř, tady
v objektu, aby sem někdo docházel a učil je, ale je velice těžký zajistit to, aby ty
lidi byli vůbec k dispozici. To je první věc. Druhá věc, ten úřad práce nám sám
nebyl schopen dát jedinou konkrétní nabídku v tomhle duchu. [...] A co se týče
konkrétní nabídky práce, ten úřad práce nám zatím neposlal za celou dobu, co je
to memorandum, my jsme nedostali jedinou nabídku. (odborná pracovnice
ve věznici)

Memorandum pak bylo spíše hodnoceno z hlediska skutečnosti, že přináší více
administrativy, ale nepřináší, jak uvádí informantka výše, nic konkrétního, přičemž
jeden odborný pracovník ve věznici dokonce uvedl, že spíše spolupracují s Hospodářskou komorou, která má lepší informace o pracovních pozicích a požadavcích
zaměstnavatelů, přičemž i zajištění rekvalifikací je jednodušší.
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Důležitou a v některých směrech i nezastupitelnou roli získaly v celém systému
postpenitenciární péče neziskové subjekty, které jediné zajišťují určitou návaznou
péči, jak poukazuje jeden zaměstnanec GŘVS:
Já si dokonce myslim, že bez nich [neziskových subjektů] to nejde, protože my
se můžeme v tý věznici snažit, jak chceme, můžeme tam postavit úplně
dokonalej program a dokonce se nám to může teoreticky povést, sice se nám to
ještě nikdy nepovedlo, ale že třeba napravíme úplně všechny nebo jako... nevim,
prostě změříme ty jejich rizika a motivaci a odhodlání, takže to budou úplně
prostě dokonalí občani. Ale myslim si, že když je někdo nepodpoří ještě venku,
tak že to byla dost promarněná energie. Takže určitě... samozřejmě já nechci
zapomenout na Probační a mediační službu, to je jako ten partner číslo jedna, že
jo, státní, ten to má přímo v popisu práce, ale ten se zase nevěnuje všem. Tam
jsou nějaký podmínky nebo kritéria, komu se může věnovat a komu ne, to určí
soud. Ale ty organizace, ty bych pak viděl, ty neziskový, ty bych viděl třeba víc
tam, kde to není v kompetenci tý Probační a mediační služby.

Informanti a informantky pak v některých případech dávali i příklady dobré
praxe,72 které se týkaly často činnosti organizací Rubikon a Podané ruce, jejichž
aktivity kladně hodnotil jeden z informantů:
Oni [Podané ruce] s ním pracují, pracují na jeho motivaci, takže se s ním
pravidelně stýkají a baví se s ním o tom, jak tu práci zvládá, co nezvládá, co by
mohl zvládat líp, jo. Takže tady ta forma péče by byla rozhodně levnější než
vězení. (odborný pracovník ve vězení)

Velkou roli hrály neziskové subjekty v řešení dluhové problematiky,
kdy v některých případech docházeli pracovníci a pracovnice již přímo do věznic a na
spolupráci navazovali po propuštění. Druhou oblastí, kde byla patrná velmi významná
pomoc, byla drogová problematika, kdy byly neziskové subjekty opět schopné zajistit
návaznou péči a navazovaly kontakt s osobami již ve výkonu trestu. Až na pár výjimek
se však neobjevily případy, kdy by byla systematická spolupráce na znovuuvedení
do společnosti v podobě zajištění nejčastěji akcentovaných potřeb, tedy bydlení,
zaměstnání a asistenci (terénní a psychologickou). Navíc byly akcentovány dva další
významné problémy.73
(1) financování, zejména ve smyslu projektových aktivit, které jednotlivé
neziskové subjekty měly a které dobře fungovaly, přičemž vězeňský personál si je
zvykl využívat, ale následně tyto aktivity zanikly spolu se skončením projektu, což
názorně vykreslil jeden probační úředník:
Spíš mi vadí to, že jejich [jednoho neziskového subjektu] projekty se mění
s ohledem na to, jak na to dostanou peníze, takže něco, co se rozjede, co my
začnem třeba využívat, tak voni najednou prostě během třeba jako dvou let
najednou je úplně jinak a najednou ten program skončí. A my máme už jakoby
třeba naučený ty lidi, máme naučený už i soudce, že voni ten program dávají,
no a najednou my ho nemáme kam dát jako. Ale já samozřejmě chápu, že voni
jdou prostě tam, kde ty peníze zrovna jsou, a ty peníze jako, ten tok peněz se
mění podle nějakých, já nevim, podle společenských nejakých zakázek nebo
podle hvězd nebo já nevim.

72

Další příklady dobré praxe viz např. Přesličková, Zhřívalová, 2018.

73

Jak financování, tak regionální rozmístění služeb byly jako důležité problémy identifikovány také ve zprávě
obsahující závěry z fokusní skupiny organizované v rámci úkolu pracovní skupiny SC 2 (Přesličková,
Zhřívalová, 2018).
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(2) koncentrace neziskových subjektů do velkých center a zalidněných regionů,
což diskvalifikovalo velký počet věznic, které jsou na periferii a které tudíž mohly
využít jenom omezené portfolio služeb.
Je také důležité uvést, že pomoc od neziskových subjektů kvitovali i participanti
a participantky fokusní skupiny, kdy podle nich byly tyto subjekty jedinou záchranou
před úplnou marginalizací. To ilustroval již výrok odcitovaný v kapitole 7 v souvislosti
s negativními dopady krátkodobých trestů odnětí svobody, kdy vyvstávají pochybnosti
o tom, zda je vzhledem k těmto následkům právě trest odnětí svobody adekvátním
trestním opatřením. Právě za těchto podmínek vnímali participanti a participantky
fokusní skupiny úlohu neziskových organizací jako zcela klíčovou pro možnost jejich
znovuuvedení, respektive (re)integrace.
Nicméně i zde se našel jeden informant, odborný pracovník ve věznici, který
hodnotil působení neziskových subjektů ve věznici, v níž pracoval, jako zbytečné,
protože to nepřinášelo nic nového a vězněné osoby si podle něj „chodily pokecat
s holkama“.
Speciální roli v celém procesu spolupráce hrály soudy, na které se snášela
kritika ze strany PMS i neziskových subjektů, a to zejména s ohledem na jejich
nespolupráci a neochotu řešit podmíněná propuštění. Jedna sociální pracovnice poukázala, že se soudci a soudkyně často nechtějí zúčastňovat společných informačních
seminářů s PMS a neziskovými subjekty, což pak ztěžuje i komunikaci, kdy pak je tato
informantka například často nucena přesvědčovat soudce, že probace je lepší než
pevný výstup, protože se v současném systému dá s danou osobou lépe pracovat a je
pod dohledem, což snižuje možnost recidivy a chrání společnost v případech vážné
trestné činnosti. Jeden probační úředník popisoval, že soudy často nepověřují probační
úředníky a úřednice, aby udělali předběžné šetření životní situace osoby, která by měla
být propuštěna na podmínku, a rovnou vynesou usnesení, jímž v této věci rozhodnou.
Pro PMS je pak situace náročná, jelikož kvůli neproběhnutému šetření musí následně
všechny věci zjišťovat „za pochodu“.
Podle tří informantů by také mohly být aktivnější v postpenitenciární péči státní
instituce, které mají aparát, aby mohly realizovat péči efektivně a systematicky,
byť jeden z nich zmiňoval i špatnou kulturu sociální práce u státních zaměstnanců
a zaměstnankyň, která je podle něj naopak velmi dobrá u sociálních pracovníků
a pracovnic působících v neziskovém sektoru. Role státu by tak mohla spíše spočívat
v lepší koordinaci a síťování činnosti jednotlivých subjektů a také v zajištění stabilnějšího financování.
Možná poněkud překvapivě se na postpenitenciární péči podílejí také zaměstnavatelé, kteří v rámci návaznosti zaměstnávají propuštěné osoby, s nimiž mají
zkušenosti z průběhu jejich trestu (na nestřežených místech a místech s volným
pohybem). V některých případech se dokonce zaměstnavatelé podíleli na řešení
dluhové problematiky a poskytli propuštěným osobám bydlení, aby propuštěné osoby
měly zázemí a měly příznivější podmínky pro výkon svého zaměstnání. Nicméně
informanti a informantky se o těchto případech dozvídali spíše náhodou, protože k této
problematice neexistují žádná relevantní data, a deklarovali, že se často jedná
o jednotlivé případy.
Někteří informanti a informantky také poskytovali svůj pohled na koncipování
postpenitenciární péče, kdy zdůrazňovali zejména terénní dosah takové péče a poskytování asistence v různých každodenních záležitostech, ať sociálním pracovníkem
nebo pracovnicí nebo ve formě peeringu:
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Osobnostní problémy, že jo, mají, jo, psychologickej, psychiatrickej ráz,
zdravotní. Teď do toho ta trestná činnost, jo, to je škála prostě, takovej
propletenec, jo, že... nejde to říct, tak tady máš, já nevim, něco. Chce to s nima
vopravdu ten individuální [přístup] [...] Řikam, tam je nejhorší ta doba prostě
vopravdu ten měsíc, dva, jo, kdy oni se ocitnou prostě v tý finanční nouzi,
bytový nouzi, zaměstnání nemůžou sehnat, teď ten komplex těhle problémů
na ně tlačí. (sociální kurátorka)
[...] tady vidim velkej prostor pro ty neziskovky, [v tom] můžou pomoct ty
neziskový organizace, protože nikdo nemůžeme chtít po Vězeňský službě,
aby po výstupu z věznice Vězeňská služba šla za ruku s vězněm a zaměstnala
ho. Ne. Od toho by tu měla bejt PMS a nezisková organizace a společnýma
silama vlastně se v tom startu postarat o toho člověka. Pokud se tak stane,
tak se ukazuje, že ten člověk se cejtí daleko lépe, je motivovanej, jakákoliv
překážka v životě, která se naskytne, tak je... vlastně je schopen to s někym
řešit. To znamená, má třeba svýho mentora/kurátora, za kterym jde a ten
kurátor nebo mentor se s nim... opravdu ten zadek, když to nazvu takhle tvrdě,
zvedne a jde to s ním vyřešit. A ne úředníci, kteří od stolu prostě řeknou:
"Zařiďte si to." To je ta chyba. (sociální pracovník pracující v neziskovém
subjektu)

Stojí za pozornost, že sociální kurátorka velmi názorně nastínila intersekcionalitu, tedy vzájemné propojení různých faktorů, které na propuštěnou osobu působí
naráz, provázaně a vzájemně se reprodukují a podporují, o níž jsme psali v první
kapitole jako o přístupu, skrze nějž se v této studii díváme na celou problematiku
návratu do společnosti.
Druhý informant zároveň měl přímou pozitivní zkušenost s asistenční terénní
sociální prací pro propuštěné osoby:
My jsme tuším loňský rok končili projekt s PMS, což byl zase opět pilotní projekt,
jak se tady všechno teďko nazývá, kde k těm našim programům byl danej
člověk, takzvanej mentor, kterej půl roku vlastně po výkonu trestu doprovázel
toho člověka, protože to je ten člověk, kterej vopravdu zvedne ten zadek. [...]
Ten člověk, ať vyjde v jakymkoliv stavu, tak vy se s nima takhle sejdete,
proberete bydlení, práci, rodinný vztahy. Prostě on začne najednou cítit, že na té
svobodě není sám, a začne fungovat nebo nezačne, není to podmínka,
ale jakoby je tam lepší cesta k tomu, že začne fungovat. Při jakymkoliv
problému se opět sejdete a takhle půl roku on má možnost zdarma využít toho
člověka, kterej s nim vlastně obchází všechny tyhlety jeho problémy. Takže to
je, si myslim, hodně důležitej prvek. Tady se úkazalo, že je nutnej, a i to
zabránilo, že opravdu někteří klienti opravdu seděli a říkali: "Už nevíme, jakou
cestou se vydat. Pudeme loupit znova." Ten mentor dokázal rozmluvit, že to
takhle neni dobrý, že to neni správná cesta. (sociální pracovník v neziskovém
subjektu)

Později ještě ke zmíněnému projektu doplnil: „Tohle mi přijde jako asi...
nejgeniálnější nápad, kterej jsem zatim viděl nebo měl možnost realizovat a vidět
výsledky.“ Následně ještě zmiňoval, že asistence a terénní sociální práce, případně
peering, jsou důležité i kvůli skutečnosti, že propuštěné osoby mají často velmi nízké
sebevědomí, což je omezuje v jakékoliv autonomní iniciativě a v interakcích s ostatními
lidmi a případně institucemi. Podobnou zkušenost měla i další informantka:
Adaptace, sociální vztahy, no. A vůbec vztahy. Voni neumí... víte co, čím dýl tam
jste v rámci tý subkultury, tak normálně ztratíte slovní zásobu. Vono neni moc
vo čem a když tam někoho najdete relativně, s kym je vo čem, zaplaťpánbůh,
ale často nenajdete nikoho. Takže postupně se vám snižuje slovní zásoba. No
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a potom jako co? Jo? Čili taková jakoby celkově prostě... sociální dovednosti,
schopnosti, komunikace, tím pádem interpersonální věci. Dobře, najdete práci,
ale von tam neumí bejt, to není jenom vo pracovních návykách. Von umí jako
bouchat do něčeho a něco dělat, no jo, ale to je: "A jak se máš? A co budeš
obědvat? A kde jsi byl? A co budeš dělat večer?" "Von je takovej divnej, my ho
tady nechceme". Takže prostě tyhle věci voni neumí, fakt je neumí. Neřikam
všichni, ale je to častej problém. Sociální interakce, ta interakce jako taková,
vztahy jako takový, s někym bejt. (sociální pracovnice působící v neziskovém
subjektu)

Velkým tématem v tomto kontextu byl vliv prizonizace, který měl zejména
za následek určité nastavení propuštěných a velkou ztrátu jejich kompetencí
v důsledku striktního vězeňského režimu:
Z tý věznice chodí spousta lidí jako... nějak jako... už jako naprogramovanejch,
jo. V důsledku prizonizace, v důsledku nejakých jejich jako poruch. A my tady
v podstatě jako vlastně jsme takovej jakoby mantinel, do kterýho ty lidi narážej,
protože kdybysme tady jako s nima nepracovali, tak jdou a jdou rovnou, že jo,
jako znova... (sociální kurátor)
Protože pak je to hrozný. Já kolikrát vylezu s tim svym dlouhodobym [dlouhodobě vězněným klientem] ven, pak, že jo, tady po propuštění podmíněnym. Šli
jsme do supermarketu. Nejenom že jeden mi naboural do těch skleněnejch dveří,
protože voni se nějak nevotevřely a von to neznal, protože ho zavírali v roce
1995, ještě z menšího města, takže ví prdlačku. Takže se mi přerazil vo to sklo,
to bylo první. Druhej, ten se mi rozbrečel u digitální váhy, protože neuměl
rajčata a prostě by si to nemohl koupit. A třetí se mi zhroutil u regálu tavených
sýrů, protože chtěl tavenej sýr, a já řikam: "Jirko, tohle všechno jsou tavený
sýry." A von: "Ježišmarjá." No a šel úplně do háje [...] Takže víceméně jako už
jenom nákup je velkej problém, pokud nikoho nemá [...] Taky mi zůstal kolikrát
chlap někde na přechodu viset, s mobilem to neuměl – taky měl vobyčejnou
tatranku [tlačítkový telefon]... já kromě jiného ji mam taky, protože aspoň
nemají pocit, že jsem příliš kosmik magik. A já řikam: "Kde jste, vždyť já už na
vás půl hodiny čekám?" "Já nemůžu přejít". "A kde jste?". "Asi na [městská
čtvrť]". A já řikam: "Víte co, já tam pro vás jedu." A kolik lidí jako jsme se
s kolegama jinejma museli domluvit, že vopravdu začali chodit s fóbií... řešit.
Jako sociofóbie, nemůže nastoupit do metra, protože moc lidí, neni na ně zvyklej.
Na světlo, jako světloplachost... (sociální pracovnice působící v neziskovém
subjektu)

Silný vliv prizonizace ostatně popisovaly i propuštěné osoby na fokusní skupině:
S čim popravdě já jsem měl problémy a asi vlastně furt mám, tak to je prostě...
jako v mezilidskejch vztazích prostě, no. Prostě kontakt... jako když je to nějaký,
co se týká profese, tak to je v pohodě, ale prostě... Když prostě mám jít... se
někam seznamovat třeba, tak furt se na sebe dívam optikou jako: "Ty jo, voni
jsou úplně už někde jinde a jako co by si o mně mysleli." A prostě furt se mi to
nějak, byť teda jsem venku už skoro tři roky, tak prostě furt se mi to nedaří
nějak tadyto vodbourat, no. Protože samozřejmě vim, že jsem úplně stejnej
člověk, jak všichni ostatní. Prostě nejsem ani víc, ani míň, ale prostě... furt
jakoby si to svoje nějaký nízký sebevědomí jako buduju, no. Jde to prostě ztuha,
no. Že si prostě ve spoustě věcí furt nevěřim. (Jaroslav, propuštěná osoba)
Mě třeba překvapilo, že mi dělá problémy vlastně... už budu teda na svobodě
skoro ten rok... rozhodování. Třeba jdu nakoupit a teď prostě jako mam problém
si vybrat, kterej ten sýr jako zrovna jako koupim. A zavřeli mě vlastně... jakoby
jsem naprosto fungovala, naprosto jsem neměla tyhlety problémy. A teď najednou jako mi dělá jako problém se rozhodnout. Tak jak tam mě odnaučovali,
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že vůbec se nesmim rozhodovat, nesmim mít názor, nesmim, nedej bože, něco
jako navrhnout. Tak to jsem zjistila, že vlastně ještě jedna teda kolegyně, která
jako taky se dostala nějak jako poprvé do tohodletoho prostředí, tak má úplně
stejný problémy. Rozhodnout se rychle. A prostě.. jako problém, co si vezmu
na sebe. Jako prostě problém, protože tam to bylo všechno daný, jakože to je
jedno a to samý. Takže to mě docela překvapilo, že je to problém. (Ludmila,
propuštěná osoba)

Jedna sociální pracovnice pracující v neziskovém subjektu uvedla, že podle ní
jsou ve věznicích velmi málo využívány extramurální aktivity (tj. aktivity, při kterých
se odsouzení mohou pohybovat mimo věznici), které by do jistě míry částečně mírnily
dopady prizonizace, takže podle ní by tyto aktivity měly být posíleny, a to během
celého výkonu trestu, ne pouze před výstupem.
Celkově řada informantů a informantek zmiňovala psychologické obtíže a psychózy jako jeden z velkých problémů, s nímž si v současném systému postpenitenciární
péče neumí skoro nikdo poradit, protože se takový typ pomoci poskytuje velmi roztříštěně a je velmi málo dostupný. Velmi názorně tento pohled shrnul jeden sociální kurátor:
Já bych viděl jako fakt systém jako psychosociální pomoci, jo. My se tady jako
snažíme o tu sociální pomoc jako, ať se nám to líbí nebo ne, ať chceme nebo
nechceme, tak my vopravdu děláme víceméně ty nějaký jako administrativní
úkony, jo, že víme prostě, aby ten člověk měl příjem, aby měl prostě kde bydlet,
tak řešíme tuhle linii, ale už nejdeme k jádru problému. A tím pádem vlastně
jenom zapouzdřujeme problém, kterej po nějaký době zase jako vznikne a začne
to jako nanovo, jo. Takže tohlecto vidim. A ty neziskový organizace, který jakoby
na to mají našlápnuto, je jich málo a nejsou celorepublikový, jo. A když,
tak neumějí pokrejt tu potřebu.

Potřebu takové pomoci uvedly i propuštěné osoby na fokusní skupině:
Jaroslav (propuštěná osoba): Jako já jediný problémy, co jsem... V uvozovkách
problémy, tak to se týkaj jenom vlastně čistě jako osobního rázu prostě... A jako
co se týče normálního fungování, tak tam jako nemam problém žádnej, vlastně
co jsem potřeboval, taky včetně těch dluhů a podobně, tak to prostě díky tomu
jsem vyřešil i tu práci. A jediný, co prostě, tak to je jako v osobnostní rovině,
ale to zase... Jediný, co mě napadá, tak to je asi si dojít možná za nějakým
psychologem.
Marie (propuštěná osoba): Terapeut je lepší... Sama k němu docházim, vim,
o čem mluvim. Supr věc. [...] Jako určitě asi dobrý, já jsem taky ze začátku,
když mi to moje dluhová poradkyně jako navrhla, že bych asi s tim měla trošku
začít něco dělat, tak jsem si zaťukala na čelo a řekla si: "To je blbost. To je
prostě nesmysl. Zbytečný." Neni. Fakt neni.

Na druhou stranu někteří informanti a informantky uváděli, že vnímají
postpenitenciární péči jako dostatečnou a na celou problematiku nahlíželi optikou
osobní zodpovědnosti, takže problematickým článkem pro ně byla právě propuštěná
osoba a její nedostatečná snaha, případně nedostatek motivace, která měla nicméně
pramenit z dané osoby, nikoli z jejího okolí, což je velmi problematické, pokud
vezmeme v potaz, že propuštěné osoby se potýkají s vlivem prizonizace, tedy
celkovým zmatením, strachu ze sociálních interakcí a nízkou sebedůvěrou, a navíc
často i psychologickými obtížemi a psychózami. Často je tedy motivace propuštěných
osob velmi problematická bez odborné pomoci, jak popisuje jeden sociální kurátor:
To je problém těch našich klientů, že jo, že voni prostě se tady dokážou rozčílit,
že jim nechcete napsat, já nevim, třeba šatník, jo, ale to je zástupnej,
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sekundární problém jako, jo, protože to neni něco, co by je mělo jako učinit jako
neklidnými. Ale ty obranný mechanismy jsou jako pro ně tak jako silný, že voni
si to všechno vodůvodněj, že jo, jako vytvořej si jinou jako iluzorní jako realitu,
která vlastně jako potom je chrání před tim, aby se z toho zbláznili, že jo. Jenom
někdy ty splíny je doženou, že jo, když jsou jako silnější. Ten rozum... a když už
to jako neuměj vokecat si před sebou a před tim vokolim, tak pak jsou
v depresi, že jo, pak je to jako těžký.

Zároveň se u propuštěných osob mnohem snáze rozvíjí naučená bezmocnost,
která obecně vzniká v situacích, kdy člověk o něco usiluje a dlouhodobě se mu nedaří
tuto svoji potřebu v důsledku odmítání ze strany svého okolí naplnit:
A já mam třeba spoustu klientů, který by strašně chtěli dělat. Já teda teď mam
výhodu, že u nás, kdo opravdu chce pracovat, tak my pro něj práci máme,
pro naše klienty, protože jsem navázala kontakt s výbornym zaměstnavatelem,
kterej je jako, prostě tyhle problémy nemá. Ale vim, že ještě před těma pěti,
šesti lety jsem se tady potýkala hodně s tím, že byli úplně nabitý aktivitou
a motivaci pracovat a von je nikdo, nikdo nechtěl. Takže víte co jako, když to
trvá měsíc, tak ho ještě jakoby udržíte a furt říkáte: "Bude to lepší, zkusme
tadyhleto a ještě tohle a ještě toto." A ono když to trvá šest, sedm, osm měsíců,
rok, tak pak už jakoby ten člověk je demotivovanej a už je jenom kousek k tomu,
aby vám někde selhal nebo aby si sobě selhal, protože prostě buď rezignuje,
nebo jde do absolutní jako... propadu, frustrace, opět. Takže vlastně říká: "Proč
jsem to vlastně všechno dělal? Vždyt je to zbytečný." A musíme vždycky počítat
s tím, že většina z těch lidí je prostě nějakym způsobem osobnostně, já budu
řikat, oslabená, ať už zkušenostma vod dětství nebo v rámci třeba nějaký
opravdu jasný poruchy chování. Že od nich zase nemůžeme chtít úplně, aby
třeba po osmi měsících odmítání nerezignovali nebo nešli do agrese nebo nešli
prostě do vzteklosti nebo nezačali pít, protože ti lidi celkově k tomu inklinujou,
jsou jiní, jsou třeba problémoví už od dětství, tak asi těžko můžeme chtít, že on
se se vším vyrovná, povznese se nad tu věc a bude to řešit tedy jaksi dospěle
a v klidu. No, kdyby to takhle bylo, tak by ten člověk asi nebyl tam, kde je, že,
kdyby to uměl. (sociální pracovnice působící v neziskovém subjektu)

Navíc některé specifické skupiny, jako jsou drogoví uživatelé, potřebují také
cílený přístup:
[...] ozývají [se] klienti, který měli domluvenej výstup... teda měli domluvenou
léčebnu třeba, já nevim, tři dny po výstupu, a na [ty] tři dny tam [na místo
trvalého pobytu] jeli proto, aby se stihli aspoň registrovat na Úřadu práce s tim,
že další dávky jako už jim pomůžou vyřídit sociální pracovníci v těch zařízeních.
Takže by se dalo říct, že jsou vlastně zaopatřený, jo, ale třeba se mi ozývaj lidi,
že dokončí třeba nějakou tu krátkodobou léčbu v tý léčebně, vyjdou z tý léčebny
třeba po třech měsících a myslí si, že je všechno v pořádku, a pak se mi ozvou,
že už zase nastoupili detox, protože vlastně to bylo hrozný, ten výstup. Takže je
to těžko říct, jo, voni vlastně si tý svobody moc neužili před tím nástupem,
že měli tři dny, že jo. (sociální pracovnice působící v neziskovém subjektu)

Uživatelé a uživatelky drog, kteří nastupují rovnou z vězení do léčby, tak
v podstatě přecházejí z jednoho restriktivního režimu do druhého, čímž se u nich
protahuje krizové období a výstup z léčení je plně srovnatelný s výstupem z vězení.
V průběhu výzkumu pak byly zmiňovány jako bariéry, které ztěžují nebo
znemožňují znovuuvedení do společnosti, materiální deprivace (absence důstojného bydlení a jistoty zaměstnání), psychologické a psychiatrické obtíže, a také dluhy
a exekuce, které úzce souvisejí s materiální deprivací, protože v současné době
znemožňují v mnoha případech legální zaměstnání, kdy osobám nezbývají prostředky
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na přežití v důsledku velmi nízce nastaveného nezabavitelného minima, tedy částky,
která osobám zbývá po exekučních srážkách. V některých rozhovorech byla také
tematizována situace, kdy dluhy osobám vznikají nebo narůstají v důsledku pobytu
ve vězení, protože bez pomoci sociálního pracovníka nebo pracovnice v podstatě nelze
dané záležitosti řešit.
V souvislosti s bydlením jeden informant zmiňoval, že dnes není problém spolu
se zaměstnáním zajistit si ubytovnu, čímž je problém ubytování do velké míry vyřešen.
Pomineme-li skutečnost, že ubytovna není příliš důstojným místem k životu a že navázanost tohoto bydlení na zpravidla prekarizovaná zaměstnání znamená, že dotyčná
osoba může toto bydlení kdykoliv ztratit, je to i z praktického hlediska nepříliš dobré
prostředí kvůli prevalenci alkoholu a drog, které podněcují u propuštěných osob relaps
(viz Mertl, Bareš, 2018).
Z hlediska materiální deprivace hned po propuštění popisovala jedna informantka zcela konkrétní scénář, s nímž se potýká:
Já mám třeba problém u některejch klientů, že my máme ušetřeno na bydlení,
protože já vždycky řikam: "Musíme mít aspoň jakoby ten základ na naše
zařízení." Fajn, ale co dál, protože nastupujete za tři dny do práce, ale vejplata
bude až za měsíc. Na Úřad práce nemůžete, protože jdete do práce, na bydlení
vám přispějou, ale za tři tejdny. A co mám jako dělat v tu chvíli? Von nemá nic.
Takže tam jako... mně chybí překlenovací období a myslim si, že... by se to dalo
nastavit úplně báječně, protože jestliže ten člověk fakt se snaží a už je vidět, že
má smlouvu pracovní [...], no tak ho přeci podpořim. Tak ho podpořim. Ještě
když je to třeba, já nevim, hlídaný probačkou, tak ho přece podpořim. Já teda
normálně jakoby plošněji, ale tohle obzvlášť. (sociální pracovnice působící
v neziskovém subjektu)

Celkově je však patrné, že systém penitenciární v návaznosti na postpenitenciární péči má velké rezervy, je roztříštěný a spolupráce mezi jednotlivými subjekty je
někdy velmi problematická.74 Někdy je možnost spolupráce a řešení daných problémů
čistě na osobních vazbách daných osob, kdy například probační úředníci a úřednice
mají občasně problém vstoupit do věznice kvůli osobním animozitám, což může být
obdobný problém v některých případech i pro neziskové subjekty. Osobní vazba však
následně platila i na zajištění péče, kdy jedna sociální kurátorka zajišťovala osobám,
s nimiž pracovala, psychiatrickou péči přes osobní kontakt s psychiatričkou, kterou
znala a která byla ochotná pečovat o propuštěné osoby.
Charakter a intenzita spolupráce jednotlivých aktérů pomoci se velmi liší a mezi
těmito institucemi existují specifické vazby. Vězeňská služba by například měla spolupracovat zejména s PMS, neziskovými subjekty a sociálními kurátory/kurátorkami,
nicméně v některých případech dochází k výše zmíněné restrikci přístupu dalších
subjektů do věznic. Všichni aktéři postpenitenciární péče jsou pak do velké míry
odkázáni na odborné zacházení s vězněnými osobami, které je nicméně paralyzováno
nedostatkem kvalitního personálu a také upřednostněním zaměstnání před terapeutickými aktivitami. To znamená, že je následně oslabena návaznost péče, kdy podle
sdělení informantů a informantek často ani není na co navazovat. Vedle často
akcentované materiální deprivace (absence důstojného bydlení, stálého zaměstnání
a extenzivní dluhy) se hodně objevoval problém psychosociální deprivace, kdy
propuštěné osoby měly různé psychologické problémy a psychózy, které s nimi nikdo
neřešil, vyjma specializovaných oddělení k tomu určených (v takovém případě naopak
74

Toto téma se ukázalo jako velmi významné a bylo popsáno ve zprávě obsahující závěry z fokusní skupiny
organizované v rámci úkolu pracovní skupiny SC 2 (Přesličková, Zhřívalová, 2018).
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bylo podle informantů a informantek znát, že jimi osoba prošla), které jsou nicméně
kapacitně velmi omezeny. Psychosociální deprivace je pak velký limitem v práci
s propuštěnými osobami a celkově v jejich motivaci. V tomto ohledu by také měla být
k dispozici v rámci postpenitenciární péče terénní sociální práce, která by poskytla
podporu propuštěným osobám a společné řešení problémů. Jako slabý článek byl
mnoha informanty a informantkami hodnocen Úřad práce, s tím, že jeho jednotlivá
pracoviště do věznic nenabízela a nepřinášela příliš mnoho aktivit a po propuštění
přispívala k materiální deprivaci neochotou vyplácet mimořádnou okamžitou pomoc
a časově zdlouhavým vyplacením ostatních forem sociální pomoci.
Pro zlepšení postpenitenciární péče a pro ulehčení návratu do společnosti by
bylo příhodné zvážit tato opatření (některá navrhovali samotní informanti
a informantky):
• Identifikovat propuštěné osoby jako specifickou cílovou skupinu a podporovat
asistenční a terénní sociální práci s těmito osobami. Velmi by v tomto smyslu
pomohla, jak navrhoval jeden informant, podpora peeringu, tedy možnosti, že by
část sociálních pracovníků a pracovnic byly propuštěné osoby, které by si daleko
snáze a lépe získaly důvěru a uznání u jiných propuštěných osob. Sociální práce by
pak měla probíhat komplexně, nikoli pouze v intencích například zajištění zaměstnání, tedy všechny problémy by se měly řešit provázaně a sociální pracovník nebo
pracovnice by měl/a asistovat propuštěné osobě přímo v terénu, například
s vyřizováním různých věcí na úřadech nebo v komunikaci se zaměstnavatelem,
a podporovat propuštěnou osobu v jejím každodenním životě.
• Jiný informant zmiňoval lépe propracovaný systém probace, kdy by výkon všech
delších trestů probíhal částečně ve vězení a částečně mimo vězení pod dozorem
probačního úředníka nebo úřednice. To by poskytovalo celkově lepší podporu
a dohled nad propuštěnými osobami. Určitým úskalím je zmiňovaná skutečnost,
že probační úředníci a úřednice jsou spíše vnímáni jako represivní aktéři, což by
mohlo znesnadňovat péči.
• Podle dalšího informanta by bylo příhodné podporovat posilování vztahů mezi
rodinou a odsouzeným, čímž se zvyšuje možnost, že propuštěná osoba se bude mít
kam vrátit a že jí s návratem pomůže někdo z rodinných příslušníků. V tomto
ohledu by mohlo pomoci zavedení plošnějšího telefonování přes Skype nebo jinou
internetovou platformu.
• Podporovat a zvýšit četnost extramurálních aktivit, a to nejenom před propuštěním,
ale i v průběhu trestu.
• Podporovat koncept otevřených věznic, které řeší řadu problémů – nabízejí vhodné
prostředí pro komplexnější práci s vězněnými osobami, podporují extramurální
aktivity a posilují sociální schopnosti a autonomii. Jeden informant v tomto ohledu
uvedl, že by bylo dobré zavést v nějaké omezené míře do věznic internet, aby si
vězněné osoby mohly samy hledat informace a získaly tak určitou samostatnost.
• Zvýšit částku nezabavitelného minima a regionálně toto minimum podmínit, čímž se
otevře cesta k legálnímu zaměstnávání propuštěných osob.
• Posílit pravomoci sociálních kurátorů a kurátorek, například vrácením do jejich gesce
vyplácení mimořádné okamžité pomoci.
• Zajistit stabilnější financování neziskových subjektů a také finanční udržení
zavedených projektů.
• Personální posílení PMS, vězeňského odborného personálu a sociálních kurátorů/
kurátorek.
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V této studii byl prezentován velmi široký okruh poznatků získaných různými
postupy a týkajících se rozličných tematických otázek, navíc s lišící se úrovní obecnosti,
přičemž ale i některé velice konkrétní poznatky bylo možné v rámci sledované
problematiky vnímat jako velmi významné. Z těchto důvodů nezbývá při závěrečném
zhodnocení získaných poznatků, než pominout nemalou část poznatků, které lze
považovat za velmi cenné. Zároveň je v případě některých poznatků žádoucí alespoň
v krátkosti vyjasnit jejich kontext nebo přiblížit některé důležité souvislosti. Tomu
přirozeně byl věnován prostor v jednotlivých kapitolách této zprávy a v této závěrečné
kapitole tak bude již prezentováno shrnutí pouze těch nejzásadnějších poznatků, a to
spíše stručnou formou bez doprovodných vysvětlení. Dále předložený přehled tak je
třeba chápat spíše jako určitý rámcový nástin některých důležitých bodů, kdy další
podrobnosti, upřesnění nebo širší souvislostí k těmto otázkám lze nalézt v jednotlivých
kapitolách této studie:
• Samotný fakt uvěznění představuje zásadní překážku pro (re)integraci osoby
po propuštění z výkonu trestu, přičemž bez podpory osoby v tomto jejím úsilí
nelze očekávat úspěšnost integrace. Ve stávajících systémech penitenciární
a postpenitenciární péče lze přitom zaznamenat řadu situací, které ztěžují možnosti
poskytování penitenciární i postpenitenciární péče a výrazně tak snižují i pravděpodobnost úspěchu osoby při jejích snahách o integraci.
• Role zaměstnávání ve VTOS pro integraci odsouzených osob je všeobecně velmi
silně akcentována, nezřídka přitom ale na úkor jiných způsobů práce s odsouzenou
osobou, jejichž cílem je podpora její integrace. Zaměstnávání ve i po VTOS je
bezpochyby významným faktorem integrace u velké většiny osob ve a po VTOS, ale
zdaleka ne jedinou. Význam různých aspektů integrace se u těchto osob liší v souvislosti s celou řadou jejich klíčových charakteristik. Některé skupiny odsouzených
nebo propuštěných osob je přitom třeba vnímat jako velmi specifické, a jak podpora
jejich zaměstnávání, tak i další aktivity realizované na podporu jejich integrace
musí být tomuto faktu dostatečně uzpůsobeny.
• Zaměstnávání odsouzených osob podléhá velmi detailní právní úpravě. Pro
zaměstnávání odsouzených je tak příznačná celá řada specifických charakteristik,
z nichž k těm nejvýznamnějším lze řadit omezenou možnost volby práce a pohybu
a některá další omezení (kdy některé z těchto okolností podléhají dále vnitřně
diferencované úpravě na základě charakteristik odsouzeného, především v závislosti
na oddělení dle typu ostrahy a na stupni nebezpečnosti odsouzeného a také dle
příslušnosti osoby k určité specifické skupině osob). Velmi důležitou charakteristikou
zaměstnávání ve výkonu trestu je specifická úprava odměňování odsouzených, kdy
k odměně blížící se svojí výší minimální mzdě se může přiblížit velmi malá část
odsouzených (v době realizace výzkumných rozhovorů dokonce žádný). Opomenout
nelze ani způsob, jakým jsou omezeny možnosti nakládání s odměnou ze zaměstnání, a to včetně určení výše různých srážek z této odměny.
• Vězeňská populace je různorodá a možnosti zaměstnání i odměňování se
u různých skupin odsouzených liší. Velice diferencovaná z hlediska skladby
odsouzených osob je také situace různých vězeňských zařízení, a také možnosti
zaměstnávání odsouzených osob jsou v těchto zařízeních často velmi odlišné.
• V rámci provedeného empirického šetření bylo identifikováno pět hlavních
tematických okruhů, jež byly podrobněji rozebrány, a v rámci nichž byla
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zaznamenána řada konkrétních aspektů, ve kterých bylo možné zaznamenat různé
obtíže či nedostatky. V návaznosti na tyto poznatky byla formulována také
následující doporučení (zvýrazněním je vždy vyznačen tematický okruh, v rámci
něhož bylo navrženo jak příslušné opatření, tak i bezprostředně za ním následující
opatření; text jednotlivých opatření byl oproti jejich přehledům na konci jednotlivých
tematických kapitol zkrácen, kdy byly především redukovány některé vysvětlující
informace, některá opatření jsou také na rozdíl od jednotlivých kapitol v tomto
souhrnu prezentována společně a ve zkrácené formě; z těchto důvodů doporučujeme věnovat pozornost i znění opatření v závěru jednotlivých tematických kapitol):
o Z hlediska celkového nastavení podmínek pro zaměstnávání odsouzených
je potřebné, aby byla na úrovni jednotlivých věznic jako východisko při
rozhodování, které se týká zaměstnávání odsouzených, primárně akcentována
skutečnost, že zaměstnávání odsouzených je jedním z aspektů programu zacházení a jeho hlavním cílem nemá být zvyšování zaměstnanosti ve věznici samo
o sobě, ale efektivní využívání zaměstnávání v rámci programu zacházení jako
jednoho z nástrojů integrace u jednotlivých odsouzených.
o Další důležitou prioritou je podpora přeřazování osob ve výkonu trestu
z vysokého stupně zabezpečení do středního, aby mohly být následně pouštěny
na pracoviště mimo věznici, kde je ze strany mnoha zaměstnavatelů stále velká
nabídka pracovních pozic.
o Investice a podpora zřizování střežených pracovních míst uvnitř areálů věznic.
o Podpora zaměstnávání osob ve výkonu trestu skrze společensky zodpovědné
zadávání zakázek a celkově využívání potenciálu věznic při plnění zakázek pro
státní instituce.
o Lepší platové podmínky pro vězeňský personál a zlepšení prestiže zaměstnání ve
věznici celkově.
o Postupné opouštění nevyhovujících věznic a stavba nových moderních věznic.
o Prioritně klást důraz na alternativní tresty a sociální práci s osobami, které jsou
v marginální sociální pozici, neboť krátké a velmi krátké tresty (do dvou let)
jsou z pragmatického i morálního hlediska nevhodné a neúčelné.
o Dekriminalizovat neplnění vyživovací povinnosti, jelikož současný stav nepomáhá
ani jedné ze stran.
o Upravit pracovní podmínky a možnosti profesního rozvoje odsouzených
osob například tím, že bude zvýšen první stupeň tabulkové odměny a úkolových
tarifů v prvním stupni, aby odpovídaly minimálně mzdě, bude zvýšen procentuální
podíl částky, která je převedena na kapesné a úložné, budou podporovány
rekvalifikační programy a zaměstnávání na kvalifikovanějších pozicích, aby se
zvýšila kvalifikace a kompetence osob ve výkonu trestu.
o Zabránit tomu, aby při zaměstnávání odsouzených docházelo k tomu, že se
nepřiměřeně velký počet odsouzených zařazených do práce ocitne v pozici
„náhradníků“, kteří budou ve značně nejisté pracovní situaci s vyhlídkou
na možnost zaměstnání jen po určité dny v měsíci.
o Rozšířit povědomí personálu o tom, v jakých ohledech jsou zaměstnání dostupná
odsouzeným prekarizovanými zaměstnáními, nebo jde o zaměstnání ohrožená
prekarizací, jak se toto promítá do osobní situace odsouzených, a jak lze tyto
okolnosti vhodným způsobem zohlednit při zaměstnávání odsouzených.
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o Při práci s odsouzenými odpovídajícím způsobem zohlednit roli zaměstnávání
i odborného zacházení a terapií při jejich integraci a tomuto přístupu
odpovídajícím způsobem uzpůsobit zaměstnávání odsouzených (např. úprava
úvazku v odůvodněných případech) i zajištění odborného zacházení a poskytování
terapie.
o Zlepšit mzdové podmínky odborného personálu.
o Stanovit normativy určující, s kolika osobami může maximálně daný odborný
pracovník nebo odborná pracovnice pracovat, a zajištění prostředků na jejich
naplňování v praxi, zejména s ohledem na patřičné financování odborných pozic.
o Revize a případně jejím výsledkům odpovídající úprava stávajícího systému
supervizí například v tom směru, aby supervizor nebyl personálně spjatý se
zařízením, ve kterém je supervize poskytována atd.
o Stáže odborného personálu a možnost dalšího vzdělávání.
o Identifikovat propuštěné osoby jako specifickou cílovou skupinu a podporovat
asistenční a terénní sociální práci s těmito osobami, podpora peeringu, tedy
možnosti, že by část sociálních pracovníků a pracovnic byly propuštěné osoby.
o Využít v rámci probačního systému některé inspirativní přístupy, které by
umožnily poskytnout celkově lepší podporu a dohled nad propuštěnými osobami.
o Větší podpora zlepšování vztahů mezi rodinou a odsouzeným, například skrze
sociální služby a terénní sociální práci.
o Podporovat a zvýšit četnost extramurálních aktivit, a to
propuštěním, ale i v průběhu trestu.

nejenom před

o Podporovat koncept otevřených věznic.
o Zvýšit částku nezabavitelného minima a regionálně toto minimum podmínit.
o Posílit pravomoci sociálních kurátorů a kurátorek, například vrácením do jejich
gesce vyplácení mimořádné okamžité pomoci.
o Zajistit stabilnější financování neziskových subjektů a také finanční udržení
zavedených projektů.
o Personální posílení
kurátorů/kurátorek.

PMS,

vězeňského

odborného

personálu

a

sociálních
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Příloha č. 1
Počty odsouzených podle typu oddělení a stupně zabezpečení
v jednotlivých vězeňských zařízeních k 31. 12. 2018
Zvýšená
ostraha
Bělušice
Brno

Ostraha
690

4

z toho podle stupně nebezpečnosti
Nízký
Střední
Vysoký
Nezastupeň
stupeň
stupeň
řazení
89
601

265

11

122

100

Břeclav

394

154

121

119

České Budějovice

148

3

97

33

844

209

635

744

67

677

Heřmanice
Horní Slavkov

5

Hradec Králové
Jiřice
Karviná

98

Kuřim
Kynšperk n. Ohří
Liberec

160

31

11

894

32

690

32

269
394

15

148
21

865
749

41

243

209

653

894

54

38

190

629

151

478

629

310

443

224

5

102

114

3

225

134

4

56

28

46

134

25

82

390

484

15

205

264

484

Odolov

309

132

177

Olomouc

109

1

75

267

21

177

69

34

602

28

107

753

Nové Sedlo

Opava

283

Celkem
odsouzených

92
753

1

Litoměřice
Mírov

243

Mladiství

309
22

11

295

Oráčov

636

Ostrava

176

3

98

64

11

Ostrov

841

4

487

335

15

Pardubice

768

285

483

Plzeň

636
1

177
841

6

774

1 210

4

173

1 011

22

Praha Pankrác

733

26

239

430

38

Praha Ruzyně

493

24

357

102

10

Příbram

968

39

103

826

968

Rapotice

839

139

465

235

839

Rýnovice

527

130

397

527

Stráž pod Ralskem

832

316

516

832

Světlá n. Sázavou

40

109

2

Teplice
Valdice
Vinařice

824

153

277

394

85

4

52

18

1 250
2

735
493

5
11

831
85

582

456

19

437

1 038

1

1 097

54

1 043

1 098

289

161

53

155

Všehrdy

554

Znojmo

208

97

7

21

575
208

Zdroj: Statistická ročenka VS ČR (2019a), s. 64, upraveno.
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114

0

2

2

0

Oráčov

Ostrava

Ostrov

Pardubice

4

Olomouc

25

0

Odolov

Opava

0

Nové Sedlo

283

2

Mírov

2

Litoměřice

0

Jiřice

Liberec

0

Hradec Králové

1

4

Horní Slavkov

Kynšperk nad Ohří

0

Heřmanice

0

0

České Budějovice

Kuřim

0

Břeclav

99

8

Brno

Karviná

0

Bělušice

Zvýšená
ostraha

743

775

239

602

259

155

328

560

116

223

268

562

609

92

874

230

793

842

168

367

323

668

Ostraha

0

3

8

0

23

9

122

18

0

17

13

0

0

0

35

144

0

0

6

133

15

0

Nízký
stupeň

272

413

101

42

167

81

206

235

26

80

110

227

173

61

205

38

69

211

104

116

140

86

Střední
stupeň

471

337

107

560

69

55

0

307

90

82

130

335

436

31

634

15

724

631

47

117

117

582

Vysoký
stupeň

0

22

23

0

0

10

0

0

0

44

15

0

0

0

0

33

0

0

11

1

51

0

Nezařazení

Z toho podle stupně nebezpečnosti

7

1

0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

Mladiství

750

778

241

602

284

160

328

560

399

228

270

563

609

191

874

230

797

862

168

367

331

668

Celkem
odsouzených

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S 50 % nebo
více odsouzenými v oddělení
s nízkým
a středním
stupněm
zabezpečení

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S více než 50 %
odsouzených
v oddělení
s vysokým stupněm
zabezpečení
a v odd. se
zvýšenou ostrahou
1

Počty odsouzených podle typu oddělení a stupně zabezpečení v jednotlivých vězeňských zařízeních k 30. 4. 2019

Příloha č. 2

115

2

0

0

0

0

3

0

612

0

0

0

Příbram

Rapotice

Rýnovice

Stráž pod Ralskem

Světlá nad Sázavou

Teplice

Valdice

Vinařice

Všehrdy

Znojmo

209

528

1 081

430

90

802

775

524

836

1 004

529

822

1 254

Ostraha

0

108

0

0

3

152

0

0

132

39

25

39

13

Nízký
stupeň

54

275

53

21

54

239

292

132

486

110

359

246

173

Střední
stupeň

155

144

1 028

409

24

411

483

392

218

855

132

478

1 046

Vysoký
stupeň

0

1

0

0

9

0

0

0

0

0

13

59

22

Nezařazení

0

25

0

0

0

5

0

0

0

0

0

1

0

Mladiství

209

553

1 081

1 042

90

810

775

524

836

1 004

531

826

1 292

Celkem
odsouzených

1

1

1

1

S 50 % nebo
více odsouzenými v oddělení
s nízkým
a středním
stupněm
zabezpečení

1

1

1

1

1

1

1

1

S více než 50 %
odsouzených
v oddělení
s vysokým stupněm
zabezpečení
a v odd. se
zvýšenou ostrahou
1

Zdroj: Informace o stavu a složení vězněných osob za měsíc duben 2019 (2019b), s. 2, upraveno.

Pozn.: Údaje ve dvou krajních sloupcích v pravé části tabulky byly zjištěny na základě srovnání údajů o počtu odsouzených s nízkým a středním stupněm zabezpečení
z celkového počtu odsouzených po odečtení počtu mladistvých a osob v oddělení s ostrahou, které nebyly zařazeny podle stupně nebezpečnosti.

3

Praha Ruzyně

38

Praha Pankrác

Plzeň

Zvýšená
ostraha

Z toho podle stupně nebezpečnosti

pokračování tabulky

Výtahy z oponentských posudků
Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D.
Pozitivně hodnotím dobře zpracované teoretické uchopení publikace založené
na propojení sociologické a kriminologické teorie. Autoři se také správně věnují
analýze formálních podmínek možností zaměstnávání a odměňování vězněných
osob (vhodně analyzují legislativní úpravu). To jim vytváří dostatečně silný základ
pro jejich analýzu. Správně se také autoři v části interpretace výsledků k uvedeným
teoriím vztahují. Práce je tak poměrně koherentní a dobře provázaná.
Autoři realizovali vlastní výzkum a získali tak cenná data, která se stala základem
pro jejich závěry a předložené argumenty. Pozitivně hodnotím také práci s dostupnými statistickými daty a ukazateli relevantními pro zkoumanou problematiku
zaměstnávání vězněných osob (v kapitole 4).
JUDr. Kamil Nedvědický
Výsledky, uvedené v recenzovaném textu, mají potenciál využitelnosti nejenom
ve vztahu k Ministerstvu spravedlnosti ČR a jeho podřízeným organizacím,
především Vězeňské službě ČR, ale i Probační a mediační službě. Jsou též vhodným
podkladem pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a v jeho působnosti fungující
instituce jako je Úřad práce ČR a MPSV metodicky řízení sociální kurátoři obcí. Přes
mnou výše vytýkaný nedostatek novosti zjištění a opakování častokrát již
uváděných návrhů řešení, stejně jako chybějící inovativní podněty, může být
recenzovaný text použit jako široce pojatý podklad v rámci tvorby politik v oblasti
penitenciární a postpenitenciární péče, a to nejenom ve směru řešení zaměstnanosti
odsouzených a osob po VTOS.
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