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1 Úvod 
 

Vězeňství stojí na okraji pozornosti společnosti, a to jiţ proto, ţe ze své 

podstaty funguje v ústraní mimo zraky veřejnosti. Zdaleka tomu tak nebylo vţdy. Se 

zločinem se během svého ţivota setká kaţdý z nás (nejčastěji majetkového 

charakteru), ale jen málokdo je přesvědčen o tom, ţe instituce vězeňství je sluţba 

pro společnost nevyhnutelná, která ji chrání před nepřizpůsobivými jedinci a těmi, 

kteří jí vědomě škodí. Na druhé straně je třeba mít na paměti, ţe vězeňský 

systém kaţdé společnosti odráţí nejen její historickou minulost, ale je také obrazem 

současných politických, hospodářských, sociálních a kulturních poměrů daného státu 

a jeho vztahu ke svobodám a občanským právům jednotlivce. Tuto skutečnost kdysi 

přesně vyjádřil bývalý britský ministerský předseda W. Churchill  kdyţ  řekl: „Ukaţte 

mi vaše vězení a já vám řeknu, jaká je vaše společnost.“ 

Jako studenta Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a od roku 2007 také 

příslušníka Vězeňské sluţby ČR mne často zneklidňovala negativní reakce 

společnosti na tzv. polehávání odsouzených na vězeňských kavalcích na státní 

útraty. Vţdyť pobyt kaţdého vězně přijde státní pokladnu v průměru na osm set aţ 

tisíc korun denně. V této souvislosti mne také zajímalo, jak to bylo se zaměstnáváním 

vězňů v minulosti a jakou cestou muselo projít české vězeňství aţ do současnosti. 

Problém zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody u nás 

vyvstal s plnou naléhavostí po roce 1989. Zatímco bývalé státní podniky vyuţívaly 

před rokem 1989 vězeňské práce pro plnění úkolů státního plánu, s přechodem na 

trţní hospodářství se objevil nedostatek pracovních příleţitostí pro vězně. Tato 

skutečnost mne vedla k hledání odpovědi na otázku, v čem spočívá problém 

uplatnění vězeňské práce na trhu. 

Cílem mé diplomové práce tedy bude nejprve se seznámit s historií a vývojem 

zaměstnávání vězňů, zejména v českých zemích, a dále odhalit příčiny nízké 

zaměstnanosti osob ve výkonu trestu v současnosti. Těmto cílům odpovídá jak 

teoretická část práce (kap. 2), tak i její praktická část (kap. 4–5) spojená 

s provedeným výzkumem vytváření moţností pro vyšší zaměstnanost odsouzených. 

Tomuto logickému postupu bylo třeba přizpůsobit i původní zadání diplomové práce. 
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Jedním z důleţitých kroků při psaní diplomové práce bylo správné stanovení 

metodologie, tedy metod postupu, které nás přivedou k vytčenému cíli. V první části 

práce jsem postupoval zejména historickou metodou, zatímco v druhé části práce 

logickou metodou. Je jasné, ţe tyto metody byly vybírány v závislosti na předmětu 

poznání a následně byly také vzájemně kombinovány a doplňovány. 

Literatura a prameny ke zvolenému tématu diplomové práce jsou poměrně 

chudé a je přinejmenším zvláštní, ţe tak závaţná problematika, jakou bezesporu 

zaměstnávání vězňů je, je v současné literatuře opomíjena. Moţná to vyplývá ze 

skutečnosti, ţe česká vláda se problematikou vězeňství začala soustavněji zabývat 

aţ od roku 1998 (Zemanova vláda). Také publikace současných autorů (českých i 

zahraničních) v oblasti managementu, zaměřených na řízení lidských zdrojů, jako by 

se otázkám vězeňské práce vyhýbaly. Jediným pramenem pro řešení této 

problematiky se tak pro mne staly některé články na stránkách časopisu České 

vězeňství, zabývající se výměnou zkušeností se zaměstnáváním vězňů 

v jednotlivých věznicích, dále pak provedený průzkum, který byl vzhledem k mým 

časovým a organizačním moţnostem omezen jen na heřmanickou věznici. 
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2 Historie a vývoj zaměstnávání vězněných osob 
 

2.1 Teorie vězeňství a vězeňské práce  

 

Americký romanopisec Nathaniel Hawthorne (1804-1864) označil vězeňství za 

„černý květ civilizované společnosti“. O vězení a vězeňství se čas od času hodně 

mluví, a to obyčejně v souvislosti s nějakou trestní kauzou, odsouzením někoho 

známého, případně s dalšími událostmi, které proniknou z této oblasti mezi veřejnost. 

Občané tyto skutečnosti sledují s velkým zájmem, ale současně očekávají od 

vězeňského systému, ţe je nijak nebude ohroţovat a obtěţovat, ţe je bezpečný vně i 

uvnitř a realizuje jako instituce humánním způsobem výkon trestního práva. 

Trestání prošlo ve své historii dlouhou cestou od trestání těla k trestání duše. 

K této proměně došlo na počátku 19. století, kdy mizí šibenice, pranýř, lámání 

odsouzence v kole, bičování, posazení na osla apod. a toto velkolepé divadlo 

předvádění bolesti je nahrazeno dohlíţením. Byla tak přijata nová technologie 

trestající moci, kdy, obrazně řečeno, „kata, tohoto bezprostředního anatoma utrpení“ 

[Foucault, s. 43], vystřídala armáda odborníků – dozorci, psychologové, vychovatelé, 

lékaři atd. 

Všeobecně se má za to, ţe mučení zmizelo s konečnou platností v letech 

1830-1848 [9]. I kdyţ byly poté přijaty nové mechanismy trestání, praxe mučení těla 

úplně nezmizela a vlastně provází náš trestní systém aţ do současnosti. Tělesný 

trest přestal být jen jistou technikou bolesti, ale zbavení odsouzeného svobody, 

vyměření stravy, omezení v oblasti sexuality a další důsledky uvěznění se přece 

dotýkají samotného těla. Trest je tak fakticky i dnes spojený s jistou mírou tělesné 

bolesti vyplývající z rozdílu mezi způsobem ţivota ve vězení a na svobodě a 

s „poníţením důstojnosti“ pachatele. Tento mechanismus potrestání můţe být ještě 

posílen o prvky systému obvinění, resp. donucení přiznání. 

Vězení jako instituce nebo administrativní aparát se však konstituovalo vně 

soudního aparátu mnohem dříve, neţ došlo k proměně trestu jakoţto odplaty 

panovníka na trest na obranu společnosti. Bylo to ve chvíli, kdy vznikla potřeba 

izolovat jednotlivce od společnosti, ať jiţ nemocné, slabomyslné, nezaměstnané, 

tuláky, nebo rebely a obviněné, kdy se vytváří kolem nich celý aparát pro jejich 
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hlídání, pozorování, registraci, vyuţití jejich času atd. Pravidla, která jsou ve 

vězeňských zařízeních nastavena, představují pro uvězněné jakousi 

nepřekročitelnou bariéru moci, neboť jim diktují prakticky veškeré jejich aktivity, 

včetně doby spánku, počtu jídel, uţívání řeči apod. Cílem těchto pravidel je přispět 

k nápravě odsouzeného. Předstupněm a vzorem pro přijetí domácího vězeňského 

řádu se stalo všeobecné rozšíření disciplinárních metod v zemědělské a zejména 

nastupující průmyslové výrobě na počátku industriální společnosti.  

Současné vězeňství je zaloţeno především na zbavení jedince jeho svobody. 

Doba tohoto způsobu „trestání“ se odvíjí od závaţnosti spáchaného činu. Izolací 

odsouzeného je dáno najevo, ţe pachatel poškodil kromě oběti celou společnost, stal 

se jejím obecným nepřítelem, proto bylo třeba jej izolovat od vnějšího světa, od 

všeho, co jej motivovalo ke spáchání činu. Jakmile je spáchán zločin, měl by 

následovat rychlý trest, neboť tím spíš bude přijímán jako spravedlivá odplata (nikoliv 

pomsta) za spáchaný čin, neţ v době pozdější, kdy se jiţ na tento čin zapomene. 

Trest, který představuje právní následek trestného činu, by měl být přísný, 

spravedlivý, ale individualizovaný a musí převáţit nad prospěchem získaným 

z trestného činu i nad uspokojením ze strany veřejnosti. Udělení trestu musí mít dvojí 

funkci: vyrovnávací (vyrovnání se s realitou trestného činu a přijetí viny ze strany 

pachatele) a funkci regulativní, nebo spíš výchovnou, jejímţ cílem je zabránit dalšímu 

páchání trestné činnosti a působit na kolísavé členy společnosti a současně je tak 

varovat před spácháním podobných činů.  

Je pozoruhodné, ţe principy moderního vězeňství tak, jak byly přijaty téměř 

před dvěma staletími, se od té doby příliš nezměnily. Jiţ tehdy bylo zdůrazněno, ţe 

„trestní vězení musí mít jako svou základní funkci … polepšení odsouzeného a jeho 

opětovné zařazení do společnosti“. Vedle tohoto principu korekce mělo dobré 

vězeňství respektovat princip klasifikace (roztřídění vězňů podle trestní závaţnosti 

spáchaných činů), princip modulace trestů (podle dosaţených výsledků nápravy 

odsouzených), princip práce jako povinnosti a jako práva, princip vězeňské výchovy, 

princip kontroly techniky vězení a princip doplňkových institucí (pomoc a podpora při 

ukončení trestu) [9]. 

Za nejjistější prostředek, jak učinit jedince lepším, byla povaţována od 

nepaměti práce (a vzdělání). Jiţ francouzský osvícenský filosof F. A. Voltaire (1694–

1778) prohlašoval: „Práce bývá často matkou radosti.“ Ţádný z reformních pokusů 
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moderního vězeňství či modelů trestání nikdy na poţadavek práce pro odsouzené 

nezapomněl. [9] I naše lidová moudrost vyjádřená v řadě přísloví říká: „Bez práce 

nejsou koláče“ nebo „Práce šlechtí“. Vztah k práci vyjadřuje přesně také arabské 

přísloví: „Práce odstraňuje nouzi, zahání nudu a spolehlivě chrání před konáním 

nepravostí.“ Pokusme se v dalším výkladu o širší pohled na práci a pracovní činnost 

odsouzených.  

První interpretace práce, které se objevily v době nástupu industriální 

společnosti, pohlíţely na práci z hlediska fungování hospodářství (A. Smith, D. 

Ricardo, A. Weber ad.). Ekonomický důraz na práci zcela opomíjel její přírodní a 

lidské účinky, její sociokulturní obsah, seberealizační funkci a význam pro fyzické a 

duševní zdraví.  Vývoj prokázal, ţe lidskou produktivní práci nelze povaţovat pouze 

za aktivitu vytvářející bohatství společnosti, ale ţe práce, byť můţe být pro člověka 

namáhavá a vyčerpávající, dává jeho ţivotu smysl, přináší mu nejen materiální 

prospěch, ale současně je pro něj nejsilnějším pojítkem s realitou, vřazuje ho do 

určitého prostředí, které mu dává moţnost srovnání s ostatními lidmi i moţnost 

zbavení se přebytečné energie. Obecně je tak přijímána teze, ţe práce je první a 

základní podmínkou lidské existence. 

Doba minulá přinesla i různé pojetí účelu práce odsouzených. Kaţdá 

společnost musela vţdy čas od času čelit rostoucímu počtu kriminálních ţivlů a 

nepracujících lidí – bezdomovců, ţebráků, tuláků, vagabundů a dalších 

deklasovaných ţivlů. Bylo tomu tak obyčejně v dobách válečných událostí, za 

revolucí nebo v období měnících se politických a sociálních systémů. Nárůst počtu 

této skupiny obyvatelstva byl zpočátku omezován krutými tresty, ale od poloviny 16. 

století byl zaveden do vězeňství princip práce. Došlo tak k určité „modernizaci“ 

podstaty trestu, kdy byl zmrzačující tělesný trest, trest odnětí svobody a v mnoha 

případech i trest absolutní nahrazen zpravidla těţkou a nebezpečnou prací, coţ se 

často rovnalo odloţené fyzické likvidaci. Odsouzení pracovali v kamenolomech, čistili 

městské stoky, pracovali ve špitálech a chudobincích. Nezaměstnaní a práce se 

štítící ţivly byli nuceně nasazováni do „průmyslové“ (manufakturní) výroby a na práce 

v trestaneckých koloniích v zámoří (nebezpeční zločinci a odpůrci reţimu); v Anglii 

pak byli zavíráni do tzv. pracovních domů, kde vykonávali často zcela neuţitečnou 

práci (např. rozbíjeli kámen). Cílem těchto opatření bylo sníţit kriminalitu a 

zavedením práce do vězeňství „polepšit“ odsouzené. 
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V 18. století, v době nastupujícího osvícenství, vznikla úvaha o vyuţití nucené 

práce odsouzených k úhradě nákladů na jejich uvěznění, která byla později rozšířena 

o poţadavek získání odborné pracovní kvalifikace odsouzených pro jejich budoucí 

ţivot na svobodě. Tyto myšlenky se prosazovaly velmi pomalu a značně obtíţně. 

V různých výnosech a nařízeních směřujících k vězeňství bylo sice proklamováno, ţe 

cílem zaměstnávání vězňů je i jejich „mravní polepšení“, ale ve skutečnosti šlo vţdy 

jen a jen o důsledné vyuţití jejich pracovní síly, i kdyţ se jiţ nejednalo o těţkou 

nucenou práci. S prací odsouzených však vyvstal nový problém, spojený 

s protikladností dělnické a vězeňské práce, který vedl často k napětí mezi 

společností a odsouzenými, pokud se trestaným vedlo lépe neţ normálním lidem na 

svobodě, kteří ztratili práci. Polemiky na toto téma asi nikdy neskončí.  

Jiţ na počátku 19. století řada penologů (A. Béranger, L. Faucher, Ch. Lucas 

ad.) dokazovala, ţe vězeňská práce vzhledem ke svému omezenému rozsahu a 

malé produktivitě nemůţe mít zásadnější vliv na ekonomiku. „Není jako aktivita 

výroby uţitečná sama sebou, nýbrţ svými důsledky, které vnáší do lidského 

mechanismu. Je principem řádu a pravidelnosti, … která tu vládne bez námahy a bez 

uţití jakéhokoli represivního či násilného prostředku. Tím, ţe je odsouzený 

zaměstnán, jsou mu vštěpovány návyky řádu a poslušnosti“ [9]. Trestní práce se 

měla stát „ochránkyní moderních lidí“ a „náboţenstvím věznic“. 

Práce jako mechanický prostředek nápravy odsouzených byla od druhé 

poloviny 19. století stále častěji spojována s poţadavkem  odměny. Ta měla slouţit 

nejen k úhradě části nákladů vynaloţených za pobyt odsouzených ve vězení, ale i 

k úhradě jejich vlastních potřeb; měla jim vštěpovat „lásku a návyk k práci a ukázat 

těmto zlosynům, kteří ignorují rozdíl mezi mým a tvým, smysl vlastnictví, … naučí 

také ty, kteří ţili marnotratně, co je to prozíravost, šetrnost, co to znamená myslet na 

budoucnost“ [9]. Odměna za trestní práci tak byla v minulosti pojímána jen jako 

„pobídka k proměně jedince (ze zloděje na poslušného dělníka) a měřítko jejího 

uskutečňování“. 

Ve vztahu práce a trestní práce nelze opomenout ještě jednu skutečnost a 

sice „aby menší provinilci a nezatvrzelí zločincové, v obcích buď ve svých, aneb 

v cizích, před tváří občanů lepších trest svůj odbývali“ [Řezáč, s. 53]. Jde o 

poţadavek veřejně prospěšných prací (alternativní trest?) odsouzených, který 
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vyjadřuje „kolektivní zájem na potrestání odsouzeného a viditelný, kontrolovaný 

charakter trestu“ [9]. 

Z předchozího výkladu vyplývá, ţe vězeňství řeší od svého vzniku aţ prakticky 

do současnosti základní dilema: trest a zacházení s odsouzenými. Kaţdá země má 

v trestání a zacházení s vězni svá specifika, daná zejména historickým vývojem. 

Všichni penologové se však shodují v jednom, ţe nejdůleţitějším prostředkem 

zacházení s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody je smysluplná, dobře 

řízená a organizovaná práce, která zvyšuje moţnosti odsouzeného na začlenění 

(reintegraci) do společnosti po odpykání trestu. Pokusme se nyní o stručný pohled na 

historii českého vězeňství a zaměstnávání vězňů v českých zemích v průběhu 

posledních více neţ 150 let. Ukaţme si, jak se měnil pohled na vězeňství a práci 

vězňů v českých zemích zejména v souvislosti se změnami politického i 

hospodářského uspořádání společnosti. 

 

2.2  Stručná historie českého vězeňství a zaměstnávání vězňů 

 

Kořeny moderního vězeňství v českých zemích, resp. v habsburské monarchii, 

musíme hledat v druhé polovině 19. století, kdy vznikla celá řada nových právních 

předpisů, které upravovaly jeho postavení v nově budovaném systému veřejné 

správy. Po zrušení správy vrchnosti nad poddanými na jejich panství – patrimoniální 

správy – došlo v roce 1850 k zestátnění soudnictví a vězeňství, které bylo svěřeno 

do správy ministerstva vnitra. Dva roky nato byl vydán trestní zákon č. 117/1852      

Ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, který odstupňoval ukládání jednotlivých 

trestů odsouzeným podle míry provinění na těţký ţalář, ţalář, tuhé vězení a vězení. I 

kdyţ v trestech převládalo jiţ vězení, případně peněţité tresty, připouštěl trestní 

zákoník tělesné trestání (posluhů, řemeslnických tovaryšů, úředníků a osob s denní 

nebo týdenní mzdou), a to bití metlou (prutem), u dospělých muţů bití holí. Toto 

ustanovení bylo sice oficiálně zrušeno v roce 1867 v souvislosti se změnou trestního 

zákoníku, ale v praxi byl tento tzv. výpraskový patent uplatňován po celou dobu 

existence Rakouska-Uherska i v prvních deseti letech existence Československa. 

Chování trestanců a jejich činnost byly vymezeny v „domácím řádu“, za jehoţ 

porušení byly ukládány tresty.  
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Všichni trestanci museli pracovat a za svoji práci dostávali jen určitou část 

výdělku (pensum), a to podle svého zařazení do kázeňské třídy s přihlédnutím 

k jejich zručnosti. Polovinu této částky mohli pouţít pro svoji potřebu, druhou polovinu 

dostal trestanec po odpykání trestu. Cílem zaměstnávání vězňů bylo především 

vyuţití jejich pracovní síly, aby alespoň zčásti přispívali na úhradu nákladů 

vězeňského zařízení, a na druhém místě pak jejich „mravní polepšení“, případně 

získání nějaké pracovní kvalifikace. V neděli a o svátcích mohli odsouzení vykonávat 

lépe placenou práci pro podnikatele, a přilepšit si tak ke svému výdělku. 

  Od roku 1865 bylo vězeňství podřízeno ministerstvu spravedlnosti a současně 

byla věnována pozornost jeho vnitřní organizaci. Správu vězeňských zařízení 

(trestních ústavů) vykonávaly ţenské řeholní řády, ostraha objektů byla svěřena 

vojsku, a to aţ do roku 1914, kdy byl vydán zákon č. 16/1914 Ř. z., o sboru stráţe 

vězeňské. V 80. letech 19. století došlo po bouřlivých protestech ţivnostníků, kteří 

nesouhlasili s vysokými zisky státu z vězeňské práce, k omezení práce vězňů a 

k výraznému sníţení jejich výdělků. Náhradním řešením pro intenzivní zaměstnávání 

odsouzených vězňů měly být jak veřejné práce, tak zejména zřizování ústavů 

donucovacích pracoven a polepšoven při 20 existujících trestnicích v celém 

rakouském mocnářství. 

Systém věznic a jejich správy převzala po roce 1918 i nová Československá 

republika, která nakonec zdědila 7 trestnic, jednu státní polepšovnu v Košicích pro 

mladistvé chlapce, 36 věznic sborových (krajských) soudů a 388 věznic soudů 

okresních [Gotiskův historický web]. Do nové republiky byly převzaty i dosavadní 

habsburské zákony a zákoníky, na rakouských základech fungovalo i soudnictví 

(civilní, trestní a veřejnoprávní) a vězeňství. Prudký růst kriminality a naplnění 

kapacity vězeňských zařízení v prvních letech existence ČSR si vynutil přijetí dílčích 

úprav právní legislativy i vězeňského systému a provedení některých soudních 

reforem, ale zásadní právní reforma provedena nebyla. V platnosti (aţ do roku 1950) 

zůstal trestní zákon č. 117 Ř. z. z roku 1852, který byl průběţně doplňován různými 

dodatky.  

Na vysoké úrovni byla za první republiky i organizace vězeňské práce, která 

přinášela věznicím i poměrně slušný zisk. Pozoruhodné bylo také to, ţe nevyučeným 

vězňům byla uloţena povinnost naučit se v průběhu výkonu trestu vhodné práci, 

kterou by se pak mohli po propuštění z vězení ţivit. Odsouzeným vězňům byla 
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nařízena povinnost pracovat, s výjimkou politických vězňů a obviněných osob. „Vedle 

reţijních prací domácích v kuchyni, pekárně, prádelně, strojírně apod. konají se ve 

vězeňských dílnách pod kvalifikovaným odborným vedením práce řemeslné 

(krejčovství, obuvnictví, truhlářství, zámečnictví, tkalcovství, knihařství, košíkářství 

apod.); aby ţivnostníci neměli příčiny ke stíţnostem, omezují se práce řemeslné na 

vlastní potřebu justiční. … Některé trestnice a větší věznice mají vlastní zemědělská 

hospodářství, aby trestanci mohli býti zaměstnáni téţ venkovskými pracemi. Jinde 

propůjčují se trestanci na venkovské práce za mzdu soukromníkům, …“ [Vězeňství 

v Československé republice, s. 8]. V donucovacích pracovnách a polepšovnách byla 

stanovena minimální pracovní doba 8 hodin denně a pracovní aktivita vězně byla 

hodnocena stupni: lenivý, pomalý, zběhlý. Někdy byli vězni zaměstnáváni lehčí 

mechanickou prací i v době svého poledního a večerního volna (draní peří, lepení 

sáčků). Vězni tak pracovali pro potřeby věznice (i jejich zaměstnanců), pro potřeby 

státu a pro tzv. reţijní účely, tj. pro soukromníky, kteří museli písemně stvrdit, ţe 

prací vězňů nebudou znevýhodněni místní dělníci. Za práci dostávali vězni pracovní 

odměnu, jejíţ uţití zůstalo stejné jako v době existence monarchie. Podle Domácího 

řádu pro muţské věznice z roku 1937 připadla mzda za vězeňskou práci státu 

k částečné úhradě nákladů výkonu trestu. „Avšak aby povzbuzována byla píle a 

spořivost trestanců, poskytuje se jim (dobropisem) po uplynutí doby učební pracovní 

odměna podle sazby stanovené ministerstvem spravedlnosti. Z pracovní odměny smí 

trestanec polovice pouţíti k nákupu přípustných vedlejších poţitků, k podporování 

své rodiny neb příbuzných, … druhá polovice pracovní odměny – po případě i 

nespotřebovaná část prvé polovice – uloţí se na úrok. Úrok připadne podpůrnému 

fondu pro trestance. Úspora sama … vydá se při propuštění trestance jemu nebo 

příslušnému jeho obecnímu úřadu pro něj.“ [6]. 

  V období první republiky bylo v čsl. věznicích průměrně okolo 7 400 vězňů. 

Počet uvězněných osob značně kolísal, a to zejména s ohledem na délku výkonu 

trestu hlavně v okresních věznicích (tresty do 1 měsíce) a ve věznicích krajských 

soudů (tresty do 1 roku).  Na území nynější České republiky bylo před II. světovou 

válkou celkem 328 věznic (24 věznic krajských soudů a 304 věznic okresních soudů), 

kromě toho 6 trestnic a dále donucovací pracovny a justiční polepšovny. Vězeňství 

bylo řízeno příslušným odborem ministerstva spravedlnosti, který spolupracoval 

s Mezinárodní komisí pro trestní právo a vězeňství. Svou úrovní bylo československé 
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vězeňství koncem 30. let srovnatelné s úrovní vězeňství ve vyspělých 

demokratických státech Evropy. 

K zostření právních předpisů došlo v období tzv. druhé republiky. Po vyhlášení 

protektorátu Čechy a Morava 16. 3. 1939 zůstal zachován dosavadní justiční a 

vězeňský systém včetně jeho legislativy, organizace a správy, ale dohled nad ním 

vykonávala německá okupační moc. V Hitlerově okupačním výnosu bylo stanoveno, 

ţe dále platí dosavadní předpisy, avšak jen potud, pokud „neodporují smyslu převzetí 

ochrany Německou říší“. Vedle vlastního práva zde platilo i právo německé, resp. 

domácí právo bylo postupně nahrazeno německým právem. Systém práva se tak stal 

v protektorátu značně nepřehledným a komplikovaným. Demokratické principy 

československého práva byly fakticky likvidovány a nahrazeny masovou 

nezákonností. Veškeré vězeňství bylo podřízeno německé správě, tj. bylo pod 

dozorem německé tajné státní policie - gestapa. 

Prolomení základního práva člověka na svobodu v tomto období znamenalo 

mj. i likvidaci pracovního trhu v jeho původním slova smyslu. Pracovní poměr byl 

postupně nahrazen všeobecnou pracovní povinností.  Znevolnění pracovní síly 

začalo jiţ v době existence pomnichovské druhé republiky, kdy vzniklo na základě 

vládního nařízení 223/1938 Sb. ze dne 11. 10. 1938 pracovní útvary pro 

nezaměstnané osoby bez prokazatelně legálního zdroje obţivy, a kárné pracovní 

tábory (vládní nařízení 72/1939 Sb. z 2. 3. 1939) pro osoby štítící se práce. Po vzniku 

protektorátu se okupační moc (úřady práce) soustředila na nábor pracovníků do 

Německa a do zemědělství a následně do válečného průmyslu. Neuposlechnutí 

příkazů ze strany zaměstnanců a pracovní přestupky byly přísně trestány a 

zaměstnanci „se špatnou morálkou“ byli zařazováni do trestních kolon nebo do 

„výchovných“ pracovních táborů s vězeňským reţimem. Pracovní útvary a tábory 

existovaly aţ do konce války. 

Po osvobození Československa v roce 1945 se trestní právo formálně vrátilo 

ke stavu z 30. září 1938.  Hned od roku 1945 však docházelo k různým úpravám 

právního řádu, které odráţely změny probíhající ve společnosti. První změnou, která 

se týkala trestního práva a vězeňství, byly tzv. retribuční právní předpisy o potrestání 

Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů (jejich platnost skončila na jaře 1947).   

V následujících letech (1946–1947) pak bylo přijato několik zákonů namířených proti 

hospodářské kriminalitě, černému obchodu a na ochranu dvouletého plánu 
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hospodářského rozvoje (1947–1948). Nová nastupující politická garnitura, 

představovaná KSČ, vyuţívala při potírání opozice a k omezování občanských 

svobod prvorepublikového zákona č. 50/1923 na ochranu republiky. Beztrestnost jí 

měl zajistit i zákon 115/1946 Sb., o právnosti jednání souvisejících s bojem o 

znovunabytí svobody Čechů a Slováků v době od 30. 9. 1938 do 28. 10. 1945. 

Všechny výše uvedené právní normy byly prvním krokem k posilování represivních 

prvků trestního práva a směřovaly k omezení nezávislosti soudů a k jejich přeměně 

v politickou instituci. 

Po skončení války byla v Československu v podstatě obnovena také 

předválečná soustava justičních vězeňských zařízení, která byla spravována 

ministerstvy spravedlnosti, vnitra a národní obrany. Organizace vězeňství byla 

upravena dekretem prezidenta republiky č. 112/1945 Sb., o správě soudních věznic 

a trestních ústavů z 26. 10. 1945. Dekret platil do 31. 1. 1949, kdy byl nahrazen 

zákonem č. 319/1948 o zlidovění soudnictví, který byl v platnosti aţ do roku 1961. Na 

území celé ČSR existovalo v té době přes 400 okresních a krajských soudních 

věznic. Na základě principu subsidiarity měla vlastní věznice i některá větší města.  

  Prvním zařízením poválečné justiční vězeňské soustavy bylo tzv. soudní 

vězeňství, které tvořily trestnice či trestní ústavy, věznice krajských a okresních 

soudů a justiční ústavy pro mládeţ, které spadaly pod resort spravedlnosti. Při 

věznicích krajských soudů a trestních ústavů vznikaly od jara 1946 tzv. pracovní 

oddíly (dekret prezidenta republiky č. 126/1945 Sb., o zvláštních nucených 

pracovních oddílech z 27. 10. 1945). Šlo v podstatě o vojensky organizovanou 

pracovní činnost, jejíţ kořeny, a to nejen u nás, sahají do 30. let 20. století (tehdy 

vznikaly za účelem posílení obranyschopnosti země a sníţení nezaměstnanosti). Po 

válce byli do těchto zvláštních nucených pracovních oddílů zařazováni váleční 

zločinci a kolaboranti, také Němci a Maďaři, odsouzení podle dekretu prezidenta 

republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich 

pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Internované dospělé osoby musely 

vykonávat v těchto oddílech práci bez nároku na mzdu a v místě, které jim určily 

národní výbory. 

Druhou část vězeňské soustavy představovaly vojenské věznice a trestnice 

(od 1. 8. 1950 přejmenované na kárné útvary), které spadaly pod správu ministerstva 

národní obrany. V polovině roku 1952 byla tato zařízení částečně likvidována a jejich 
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zbytek byl převeden pod správu ministerstva národní bezpečnosti. Zvláštní, dosud 

neprozkoumanou kapitolu vojenského vězeňství tvořily tábory pro německé válečné 

zajatce v českých zemích, které střeţili jak příslušníci Rudé armády, tak i americké 

armády i československých vojenských a bezpečnostních útvarů. K politické 

perzekuci v armádě měly slouţit vojenské pracovní útvary, zejména v letech       

1950–1954 pomocné technické prapory. 

Součástí soudního vězeňství byly tzv. donucovací pracovny, které byly 

zřizovány v Evropě jiţ od 19. století a měly sloţit k izolaci a převýchově asociálních 

osob (alkoholici, recidivisté, drobní delikventi, ţebráci, prostitutky). V českých zemích 

vznikaly donucovací pracovny od druhé poloviny 80. let 19. století, jejich zřizovatelem 

byly původně země, okresy či obce. Tato samostatná zajišťovací zařízení existovala 

prakticky aţ do léta 1950, kdy je postupně nahradily tábory nucené práce pod 

správou vězeňských zařízení.  

Poslední součástí vězeňského systému po II. světové válce byly původně 

policejní (bezpečnostní) věznice pod správou policejních ředitelství (komisařství), od 

roku 1948 velitelství Sboru národní bezpečnosti nebo správních úřadů – správní 

věznice referátů národní bezpečnosti národních výborů. Po únoru 1948 byly uţ jen 

správní věznice v krajských a okresních městech spravovány příslušným velitelstvím 

národní bezpečnosti, některé státní bezpečnosti. Byly určeny k výkonu krátkodobých 

správních trestů a vazbám. V říjnu 1951 byla část správních věznic převedena pod 

správu Sboru národní bezpečnosti, část do soudních věznic.  

Uvedený výčet široké škály justičních vězeňských zařízení různých rezortů a 

státní správy doznal pronikavých změn po únoru 1948, kdy některá zařízení zanikla, 

a naopak některá vznikala nově. V polovině roku 1945 (po provedené amnestii) 

zůstalo ve věznicích 27 340 vězňů (z toho téměř polovina německé národnosti, 

včetně příslušníků gestapa, SS a SA) a tento stav se do roku 1947 postupně sníţil aţ 

na 21 000. S výjimkou osob zařazených do nucených pracovních oddílů a částečně 

do donucovacích pracoven, kde vykonávaly činnost uvnitř objektu věznice, nebyli 

vězni aţ do února 1948 povinni pracovat. Omezený počet vězňů mohl vykonávat 

práci pro soukromý sektor. 

Po nástupu KSČ k moci v únoru 1948 procházela československá společnost 

zásadními změnami, které se nevyhnuly ani vězeňství. Byl budován nový 
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společensko-ekonomický řád (socialismus), jehoţ nedílnou součástí byl mocenský 

monopol KSČ, která postupně přeměnila vězeňství za nedílnou součást represivního 

politického systému namířeného proti tzv. odpůrcům nového reţimu, tj. vlastním 

lidem, kteří byli trestáni za názorovou odlišnost v důsledku jiné politické orientace, 

náboţenského přesvědčení, třídní příslušnosti apod. Prvním krokem k tomu bylo 

obnovení retribučního soudnictví (zák. č. 33/1948 Sb.; platil od 2. 4. do 31. 12. 1948), 

které pod heslem „národní očisty“ dovolovalo komunistům likvidovat svoje nepřátele. 

Od pronásledování nacistů, zrádců a kolaborantů se pozornost komunistů obrátila po 

únoru 1948 proti vlastnímu národu. Politické perzekuce, které iniciovali komunističtí 

funkcionáři za přispění sovětských poradců a jejichţ vykonavateli byly státní orgány 

(bezpečnostní sloţky, justice, národní výbory), se staly na dlouhou dobu nedílnou 

součástí oficiální politiky KSČ. 

Únorové události v roce 1948 otevřely také cestu k přeměně trestního práva 

v nástroj ochrany tzv. diktatury proletariátu. Stěţejním dokumentem pro změnu 

právního řádu se stala nová Ústava 9. května (1948), která sice deklarovala základní 

lidská práva a svobody i právní normy a jistoty, ale na prvním místě byly zájmy 

„lidově demokratického státu“. Prakticky se tak otevírala cesta k různé interpretaci 

občanských práv a povinností. Destrukce demokratického práva zaloţená na 

nadvládě státu nad jedincem měla své pokračování v přijetí teze o třídní podstatě 

práva. Na tomto základě bylo moţné odsoudit kteréhokoliv člověka, který se nelíbil 

novému komunistickému reţimu. Přerod demokratického práva v totalitní právní řád 

dovršilo přijetí nového zákona na ochranu lidově demokratické republiky (zák. č. 

231/1948 Sb.) a trestních zákonů v červenci roku 1950 (trestní zákon správní, trestní 

řád správní, trestní zákon, trestní řád), které legalizovaly řadu nezákonných kroků, 

k nimţ došlo po roce 1948. Doplnily je ještě dva zákony, které se týkaly trestní 

pravomoci národních výborů, zaručené jim výše zmíněnou Ústavou 9. května. 

Po únoru 1948 došlo také k některým změnám v soudnictví. V souvislosti se 

zavedením nového krajského zřízení od 1. 1. 1949 došlo ke zjednodušení soustavy 

soudů, nově byla zavedena instituce soudců z lidu, vězeňství bylo odděleno od 

soudní moci a podřízeno výhradně ministerstvu spravedlnosti a byl přijat zákon o 

Sboru uniformované vězeňské stráţe (1948) a Vězeňský řád (1949). Ve vězeňských 

zařízeních byl nově zaváděn systém agenturní činnosti, tj. vyuţívání tajných 

spolupracovníků (agentů) státní bezpečnosti za účelem odhalování zejména tzv. 
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státně bezpečnostních trestných činů.  Podle sovětského vzoru došlo k omezování 

práv vězňů a v důsledku pokřivené interpretace ústavního práva na práci byl od 

konce roku 1949 vyvíjen velký tlak na pracovní vyuţití vězňů. 

Pokud jde o zacházení s vězni ve sledovaném období let 1948 - 1952 platily 

zpočátku ještě prvorepublikové předpisy, které však byly příslušníky vězeňské stráţe 

v praxi obcházeny. Vedle povinné účasti na školeních a přednáškách museli všichni 

obvinění a odsouzení od podzimu 1949 povinně pracovat. Přidělování práce záviselo 

od výši trestu, předchozím zaměstnání a vzdělání, způsobilosti k práci a na dalších 

skutečnostech. Práce byla povaţována za nápravný prostředek. Za vykonanou práci 

(nejméně 48 hodin týdně) neměli vězni nárok na mzdu, pouze jim byla poskytována 

pracovní odměna, která jim byla rozúčtována často podivným způsobem. Plnění 

pracovních úkolů bylo povaţováno za důkaz nápravy, naopak nesplnění pracovní 

normy bylo trestáno. 

Od konce roku 1949 přistoupil nový reţim k systematickému vyuţívání levné 

pracovní síly vězňů pro potřeby národního hospodářství. Práce vězňů pro soukromý 

sektor byla zakázána, došlo také k výraznému omezení jejich činnosti uvnitř 

vězeňských zařízení. Při krajských soudních věznicích vznikaly narychlo budované 

objekty, tzv. pracovní útvary pro vězně, kteří byli zařazeni na práci v hornictví 

(zejména v uranových a uhelných dolech), hutnictví, kovoprůmyslu i v dalších 

odvětvích národního hospodářství. Vězni se sníţenou pracovní schopností byli 

zařazováni do zvláštních příleţitostných pracovních čet a byli vyuţíváni pro lehčí 

práce. Existence pracovních útvarů, často vzdálených od mateřské věznice, změnila 

nejen podobu a charakter celého vězeňského systému, ale i způsob zacházení 

s vězni. Pracovní útvary se v mnohém začaly podobat vězeňským táborům 

v Sovětském svazu. 

Donucovací pracovny z doby bývalého Rakouska-Uherska a pracovní útvary 

byly předstupněm tzv. táborů nucené práce, které vznikaly na základě zákona 

247/1948 Sb., o táborech nucené práce. Jejich zřizovatelem bylo původně 

ministerstvo vnitra, potaţmo (krajské) národní výbory v dané oblasti. Do těchto 

vězeňských zařízení byli posíláni lidé na dobu od tří měsíců do dvou let, a to 

administrativním  rozhodnutím komise národního výboru, rozsudkem soudu nebo na 

základě trestního zákona správního. Přicházeli sem i lidé po odpykání trestu odnětí 

svobody, kteří se tzv. nenapravili. Zařazení do tábora bylo povaţováno za 
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„socialistickou formu trestu“. Doby internace odsouzených bylo obyčejně vyuţito 

k jejich vyvlastnění nebo vystěhování. Odsouzený měl prokázat svou „kolektivní a 

produktivní prací“ a chováním, ţe po svém propuštění „povede řádný ţivot 

pracujícího člověka“. Výše uvedený zákon se odvolával na občanskou povinnost 

vyplývající z Ústavy, na „práci ve prospěch celku“. Za splnění uloţené práce 

dostávali odsouzení plat, z něhoţ hradili náklady pobytu a zbytek pak slouţil k jejich 

potřebě a potřebám jejich rodiny. Existence táborů nápravné práce a jejich vnitřní 

řád, připomínající v lecčems pracovní útvary druhé republiky, skončila koncem roku 

1953 a podle odhadů jimi prošlo zhruba sto tisíc lidí. 

Snaha o centralizaci justičního vězeňství a jeho přizpůsobení sovětskému 

modelu vrcholila na podzim roku 1952, kdy byla celá vězeňská soustava podřízena 

ministerstvu národní bezpečnosti (MNB fungovalo od května 1950 do září 1953). 

Snahou totalitní moci bylo, aby celé trestní řízení a následný výkon trestu spadaly 

pod jedno ministerstvo, nikoliv jako dosud pod ministerstvo bezpečnosti, 

spravedlnosti a národní obrany. Důvodem byla také nutnost potlačit a izolovat 

narůstající počet třídních nepřátel a kontrarevolučních ţivlů. Tento krok totiţ 

znamenal výrazné zesílení vlivu politické policie (StB). Mimo správu MNB zůstaly 

pouze vojenské kárné útvary. Současně byla změněna dosavadní organizace soudů 

a jejich pravomoci, byly přijaty nové zákony v oblasti trestního a správního práva a 

v návaznosti na ně směrnice upravující sluţební poměr vězeňského personálu, 

poměry ve vězeňských zařízeních i postavení odsouzených a internovaných osob. 

Jako organizační útvar ministerstva národní bezpečnosti pro správu vězeňství byla 

vytvořena Správa nápravných zařízení. Krátké období existence jednotného 

vězeňství ukončilo vládní nařízení ze dne 11. 9. 1953, kdy došlo ke sloučení 

ministerstva vnitra a MNB do jediného ministerstva vnitra (MV). Šlo o logický krok, 

neboť úkoly obou ministerstev byly prakticky totoţné. V průběhu let 1953–1955 došlo 

ke zrušení řady malých soudních věznic v okresních městech a pracovních útvarů a 

Vězeňský řád byl nahrazen Řádem nápravných zařízení.  

Počet vězňů se po roce 1948 neustále zvyšoval. V květnu 1950 bylo v ČSR 

32,6 tis. vězňů, v srpnu 1952 37,6 tis. vězňů a počátkem roku 1953 bylo v 355 

věznicích a pracovních táborech 46 tis. vězňů, z toho byla jedna třetina tzv. 

protistátních (politických) vězňů, kteří byli povaţováni za mnohem nebezpečnější pro 

společnost neţ pachatelé kriminálních činů. Uvedené údaje o počtu vězněných a 
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počtu vězeňských objektů jsou však značně nepřesné, ověřitelné údaje začínají aţ 

rokem 1953, kdy začalo fungovat ústředí pro evidenci vězňů. Pro poválečné období 

do roku 1950 je obtíţné dohledat počty vězňů a vězeňských zařízení, existují jen 

jejich hrubé odhady.  

Rok 1953 otevírá novou kapitolu čsl. vězeňství. 14. března 1953 umírá krátce 

po smrti sovětského vedoucího představitele J. V. Stalina president Kl. Gottwald a 

současně dochází k první krizi celého společenského systému. Společenský pohyb, 

který nastal zvláště po měnové reformě v červnu 1953, ukázal na váţné rozpory mezi 

vedením strany a státu na jedné straně a občany na straně druhé. Jiţ od jara 1953 

se začaly projevovat v Československu jisté prvky liberalizace totalitního reţimu, 

které souvisely s mezinárodní politickou situací, vnitropolitickými změnami i 

s mezinárodní kritikou ČSR za mimosoudní perzekuce a nucené práce, překračující 

rámec trestního práva. Uvedené skutečnosti vedly k likvidaci táborů nucené práce 

(od poloviny roku 1953) a ke zmírnění trestů za správní přestupky a spáchané 

trestné činy. Od podzimu 1953 do dubna 1954 probíhalo rušení pomocných 

technických praporů, resp. jejich reorganizace na technické prapory, v květnu 1954 

byl přijat Řád pro věznice MV ČSR (platil aţ do roku 1963), jehoţ některá ustanovení 

najdeme v obměně dodnes. Tajným rozkazem ministra vnitra byla 1. 3. 1954 zřízena 

v Praze Správa Nápravných zařízení MV, která pak začala vydávat řadu předpisů a 

nařízení (Řád pro věznice MV, Instrukce pro vystrojování vězňů, Řád pro nápravně 

pracovní tábory ad.). Provedené legislativní úpravy organizace soudnictví, vězeňství 

a výkonu trestu přijaté od poloviny roku 1953 zůstaly v platnosti aţ do roku 1965.  

Liberalizace totalitního reţimu v letech 1953–1956 neznamenala upuštění od 

represivních prvků vězeňství, přinesla snad jen zmírnění metod a zvyků vězeňského 

personálu při zacházení s vězni. Apelovalo se sice na „dodrţování socialistické 

zákonnosti“, ale k viditelné nápravě ve vězeňských zařízeních prakticky nedošlo, 

stále ještě přetrvával rozpor mezi legislativou a skutečností. Hlavní činností 

nápravných zařízení bylo zajištění jejich ostrahy a výchovná práce byla zredukována 

na pracovní vyuţití odsouzených.  Vězeňství bylo i nadále povaţováno za nástroj 

boje proti třídnímu nepříteli. I po dvojí amnestii v souvislosti s nástupem nového 

prezidenta A. Zápotockého (1953) a u příleţitosti 10. výročí osvobození 

Československa, které se týkaly (15 379 + 7 227) odsouzených, bylo k  1. 1. 1957 

z celkového počtu 24 143 vězňů 10 779 osob odsouzených za tzv. protistátní trestné 
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činy a 14 364 si odpykávalo svoje tresty za kriminální delikty, a to ve 23 věznicích a 

25 nápravně pracovních táborech.  

Období po roce 1953 se stalo jakousi předzvěstí obratu našeho vězeňství, 

jehoţ první nesmělé kroky byly provedeny aţ po roce 1956 v souvislosti s kritikou 

kultu osobnosti na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS). 

Odsouzení kultu osobnosti a jeho důsledků nemělo u nás takový ohlas jako 

v sousedním Polsku a Maďarsku, přesto na červnové celostátní konferenci KSČ 

v roce 1956, která projednávala výsledky XX. sjezdu KSSS, zazněla kritika 

nedostatků v práci jednotlivých sloţek bezpečnosti, prokuratury, soudů i vězeňství. I 

poté zůstalo u černobílého třídního vidění světa, ale vedle tohoto represivního 

přístupu lze zaznamenat první pokusy o novou profilaci vězeňství, zaloţenou na 

právním a pedagogicko-psychologickém základě. 

Po roce 1957 pokračovalo vydávání interních předpisů pro vězeňství (v roce 

1958 byl vydán Statut nápravných zařízení a Statut Správy nápravných zařízení), 

pozornost vězeňských orgánů se začínala pomalu přesouvat k výchovné stránce 

výkonu trestu. Pozvolná liberalizace právních předpisů vedla k ústupu od tzv. třídního 

pojetí trestu a posílení právního postavení odsouzených, v roce 1957 došlo ke 

zrušení politickovýchovného aparátu ve věznicích. Přesto za hlavní prostředky 

nápravně výchovného působení ve věznicích a nápravně pracovních táborech 

zůstaly povaţovány, společensky prospěšná práce, táborový reţim (zredukovaný jen 

na organizaci dne odsouzených) a kulturně osvětová činnost. Avšak ve srovnání 

s porevolučním chaosem byla zavedena řádná evidence vězňů, pozornost byla 

věnována jejich zdravotní péči, nemocenskému pojištění a důchodovému zajištění. 

K jistému posunu došlo i v pohledu na úlohu společenské práce ve výchově 

odsouzených, a to v tom smyslu, ţe nespravedlivé odměňování vězňů můţe působit 

negativně na jejich převýchovu; došlo k vydání zvláštních interních platidel pro 

vězně. Práce odsouzených jiţ nebyla povaţována za formu trestu, šlo o to, naučit 

odsouzené (uţ ne třídní nepřátele, ale pracující) práci a ţivotu v kolektivu a 

přesvědčit je o tom, ţe jejich odměňování (v socialistické společnosti) závisí na 

mnoţství a kvalitě vykonané práce. Celkově došlo ke zlepšení materiálních a 

právních podmínek odsouzených. 

Tyto skutečnosti se odrazily i v nové Ústavě ČSSR z července 1960, která 

proklamovala dobudování základů socialismu v Československu, coţ se stalo 
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předpokladem pro zmírnění třídního boje. Ústavně byla zaručena osobní svoboda 

člověka a další lidská práva, a jak bylo uvedeno v čl. 30, nikdo nesměl být stíhán jako 

obviněný jinak, neţ ze zákonných důvodů. V souvislosti s postupným oslabováním 

politického či třídního hlediska sílila kriminologická kritéria a snaha o zlepšení 

nápravně výchovné činnosti s uvězněnými. Zaznívala kritika stávající diferenciace 

odsouzených a prosazování principu kolektivismu ve výkonu trestu odnětí svobody 

namísto individuálního přístupu k uvězněným. Za nejzávaţnější zločin byla 

povaţována nebezpečná trestná činnost ohroţující ţivot, zdraví nebo majetek 

ostatních občanů a recidiva, nikoliv vyjádření jiného politického názoru. Ústup od 

třídního pohledu na odsouzené se projevil i v novém trestním zákoně (zák. č. 

140/1961 Sb.) a trestním řádu (zák. č. 141/1961 Sb.) i v Řádu pro výkon trestu odnětí 

svobody v nápravných zařízeních ministerstva vnitra z června 1964. Avizované 

změny však přicházely do praxe velmi pomalu. 

Uvedené trendy se projevily i v počtech odsouzených v první polovině 60. let. 

Po květnové amnestii klesl počet vězňů oproti 1. lednu 1960 o 8 895 odsouzených, 

z 31 809 na 22 914, sníţil se také počet tzv. politických vězňů. K 1. 1. 1965 bylo 

v celém Československu 22 928 vězňů, z toho bylo 1 373 odsouzených pro drobné 

politické delikty, nikoliv za závaţné politické činy. Zajímavý byl v letech 1960–1965 

nárůst počtu mladších pachatelů a recidivistů ve vězeňské populaci. 

Určitým vyvrcholením výše zmíněné liberalizace právního systému bylo vydání 

zákona č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody, který platil od 1. 8. 1965 

(v novelizované podobě z 2. 5. 1990) plných 34 let, aţ do roku 1999. Bylo to vlastně 

po dlouhé době poprvé, kdy začalo vězeňství fungovat podle vyšší normy – zákona –  

a ne podle různých interních směrnic, rozkazů a nařízení. Zákon jasně vymezoval 

právní postavení odsouzených, ale i vězeňského personálu. Podle zákona byly 

dosavadní útvary nápravných zařízení přejmenovány na nápravněvýchovné ústavy 

MV a věznice MV a rozkazem ministra vnitra vznikl nový ozbrojený sbor – Sbor 

nápravné výchovy (SNV). Zákonem byla zaručena minimální práva odsouzených a 

jejich sociální zajištění ve vězeňských zařízeních, včetně jejich vzdělání a kulturního 

vyţití a nápravně výchovné činnosti, která vycházela z principů kolektivní výchovy. 

Vězeňská zařízení byla rozdělena do tří skupin podle závaţnosti provinění 

vězněných osob. Z vězeňství mizí ono pověstné „třídní“ pojetí trestu, vězni jiţ nebyli 

rozdělováni podle třídního a politického hlediska, byl zrušen politickovýchovný odbor 
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SNV a koncem roku 1966 byl zaloţen Výzkumný ústav penologický, který se zabýval 

ve své činnosti výzkumem metod nápravně výchovné činnosti. 

Snahy o nové vymezení funkce vězeňství byly součástí pohybu celé 

československé společnosti na počátku 60. let minulého století. Byla to doba první 

revize politických procesů z 50. let a rehabilitací vedoucích komunistických 

funkcionářů odsouzených v těchto procesech, za něţ neslo stávající vedení KSČ a 

státu v čele s  A. Novotným politickou odpovědnost. V Sovětském svazu, jehoţ vývoj 

byl pro nás vţdy určující, otevřel vedoucí sovětský představitel N. S. Chruščov 

prostor pro reformní pokusy, které našly ohlas i v ostatních socialistických zemích. 

Snahy o nalezení východiska ze sloţité ekonomické a politické situace v první 

polovině 60. let v Československu se dostávaly stále více do rozporu s tehdejším 

politickým reţimem. Krize společenského systému v Československu vyvrcholila na 

přelomu let 1967/1968 a vyústila do praţského jara 1968, kdy začal tzv. obrodný 

proces.  

Praţské jaro znovu otevřelo diskuzi o politických procesech 50. let a v této 

souvislosti byly kritizovány i poměry ve stávajících vězeňských zařízeních. Vedle 

ostré kritiky minulosti československého vězeňství po roce 1948 zazníval stále častěji 

poţadavek na oslabení (odstranění) silného vlivu ministerstva vnitra (StB) v NVÚ. 

V březnu 1968 zaloţili bývalí političtí vězni, kteří byli odsouzeni za politickou činnost 

podle zákona 231/1948 Sb. svoji organizaci KAN 231, v dubnu 1968 došlo 

k vězeňské vzpouře v NVÚ Minkovice a v srpnu se pak pokusili o hromadný útěk 

vězni v Příbrami. Situace se neuklidnila ani po květnové amnestii, kdy se sníţil počet 

vězňů na 14 tisíc. Jedním z výsledků politického uvolnění na jaře roku 1968 bylo 

převedení československého vězeňství (na základě zák. č. 173/1968 Sb.) 

v souvislosti s federalizací státu pod správu ministerstev spravedlnosti ČSR a SSR 

Toto opatření, realizované přes odpor řady příslušníků SNV od 1. 1. 1969, přetrvalo 

celé období normalizace a s ní spojený návrat československé společnosti 

k předreformnímu období. 

Pro vězeňství to především znamenalo zmrazení demokratického procesu a 

návrat k některým praktikám 50. let: posílení vlivu KSČ v řídících strukturách 

vězeňství, znovuzřízení politickovýchovného aparátu SNV, militarizace vězeňského 

řádu, posílení operativní činnosti, pouţívání tvrdších metod při zacházení s vězni 

odsouzenými za tzv. protistátní trestné činy, včetně jejich tzv. politické izolace, 
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důsledné ekonomické vyuţití pracovní síly vězňů, potlačení odborného přístupu při 

výchovném zacházení s vězni a další skutečnosti. Kritika nešvarů československého 

vězeňství a sledování vězněných osob a obětí nespravedlivého stíhání za projevy 

svého přesvědčení se staly předmětem zájmu Výboru na obranu nespravedlivě 

stíhaných (VONS, zaloţeného v dubnu 1978), který byl přijat za člena Mezinárodní 

federace pro lidská práva (působil zde pod označením Československá liga pro 

lidská práva). 

Normalizační opatření v československém vězeňství vrcholila na počátku 80. 

let, kdy došlo v roce 1980 ke zrušení Výzkumného ústavu penologického. Počet 

odsouzených vězňů v období normalizace kolísal, pohyboval se v 70. letech kolem 

22 500 lidí ve výkonu trestu, v polovině 80. let. pak došlo k jeho nárůstu na zhruba  

25 000  vězněných osob [23]. 

Nová etapa československého (českého) vězeňství je spojena s listopadovými 

 událostmi roku 1989, kdy začalo období jeho skutečné humanizace a 

demokratizace. Jiţ 8. 12. 1989 bylo propuštěno z vězení 52 převáţně politických 

vězňů, 13. 12. byla provedena tzv. malá novela trestního zákona, začalo prověřování 

podmínek zacházení s vězni v jednotlivých NVÚ, začala příprava prověrek přibliţně 

5,5 tis. příslušníků SNV a k 1. 1. 1990 vyhlásil nový prezident V. Havel širokou 

amnestii, která se týkala zhruba 22 tisíc vězňů, z nichţ bylo 16 tis. propuštěno a 

zbytku byly tresty zmírněny nebo zkráceny. Uvolněná kapacita vězeňských zařízení 

po provedené amnestii se však velmi rychle zaplnila, protoţe jiţ během roku 1990 

došlo k prudkému nárůstu zejména hospodářské kriminality, který kulminoval 

v polovině 90. let. Také liberalizace ve věznicích se ukázala jako příliš velkorysá, při 

níţ docházelo k časté záměně svobody s anarchií (viz např. vzpoura vězňů 

v Leopoldově v listopadu 1992, při níţ přišlo o ţivot 5 zaměstnanců věznice), proto 

bylo třeba urychleně přistoupit k upevnění vnitřní i vnější bezpečnosti ve vězeňských 

zařízeních.  

V roce 1991 byla přijata nová Koncepce rozvoje vězeňství v České republice, 

která odpovídala potřebám demokratického státu i Evropským vězeňským pravidlům. 

Koncepce vycházela z principů depolitizace, demilitarizace, decentralizace a 

humanizace vězeňství. Realizace těchto principů v praxi znamenala: zavedení 

příslušných právních předpisů, vytváření nezbytných materiálně technických 

podmínek pro naplňování klíčové funkce vězeňství – dosaţení obratu v chování 
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odsouzených a jejich bezproblémový návrat do společnosti (resocializace) a dále 

proškolení zaměstnanců, zejména těch, kteří pracovali ve vězeňství před listopadem 

1989.    

  Jedním z prvních kroků reformy vězeňství bylo vytvoření právního základu pro 

tuto reformu. Právní legislativa vycházela od počátku z nového vymezení účelu trestu 

a trestání. Podle nového zákona č. 555 Sb. o Vězeňské sluţbě a justiční stráţi České 

republiky zanikl od 1. 1. 1993 Sbor nápravné výchovy a byla zřízena Vězeňská 

sluţba (VS) ČR, zbavená přímého vlivu politických stran a militantních prvků, kterou 

řídí ministr spravedlnosti prostřednictvím generálního ředitele VS. Vězeňská sluţba 

byla  rozčleněna z hlediska úkolů, které plní, na vězeňskou stráţ, justiční stráţ a 

správní sluţbu; základními organizačními články vězeňské sluţby byly určeny 

věznice a vazební věznice v čele s řediteli. Postavení VS a její úkoly vymezil jednak 

výše zmíněný zákon, jednak organizační řád, VS schválený ministrem spravedlnosti 

30. 12. 1992. Vězeňská sluţba opustila dosavadní centralistický model řízení a řada 

kompetencí byla přenesena z centra na vedení jednotlivých vazebních věznic a 

věznic. V listopadu 1993 byl přijat nový zákon o výkonu vazby (zákon č. 293/1993 

Sb.) a zacházení s odsouzenými bylo vymezeno zákonem č. 294/1993 Sb., který 

doplnil zákon č. 59/1965 Sb. o Výkonu trestu odnětí svobody a prováděcí vyhlášku 

ministra spravedlnosti ČR k němu z 24. 4. 1992. Zákon zejména zvýraznil otázku 

humanizace a odborného zacházení s odsouzenými. Nové způsoby zacházení 

s vězni byly úzce spjaty s odbornou a profesionální připraveností a morální vyspělostí 

vězeňského personálu. 

Naplňování nové koncepce rozvoje vězeňství v ČR však bránila řada 

skutečností, zejména přeplněnost věznic v důsledku vysokého počtu vězňů, 

nevyhovující hygienické a sociální poměry ve věznicích, plynoucí také z kolektivního 

způsobu ubytování, nedostatek pracovních příleţitostí pro uvězněné osoby, 

nedostatek rozpočtových prostředků pro investiční i neinvestiční činnost a problémy 

spojené se zkvalitňováním vězeňského personálu a jeho finanční motivace. Příčiny 

tohoto stavu byly ve své podstatě převáţně ekonomické a personální.  

Jedním z hlavních problémů českého vězeňství byl (je) vysoký počet vězňů, 

resp. vysoký počet uloţených nepodmíněných trestů. Uvolněná ubytovací kapacita 

vězeňských zařízení po prezidentské amnestii v roce 1990 se během osmi let rychle 

naplnila, takţe počet ubytovacích míst ve 33 vazebních věznicích a věznicích byl 
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koncem roku 1998 menší neţ počet osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody 

(poměr 19 283 : 22 067). K narušení této rovnováhy přispěl jak růst počtu obviněných 

a odsouzených, tak i změna zákonem stanovené výměry ubytovací plochy na osobu 

z 2,5 m2 na 3,5 m2. Právě překračování ubytovací kapacity ve vězeňských zařízeních 

a nedodrţování jiţ tak malých dávek stravy a nízkých finančních limitů stravování 

byly hlavní příčinou hromadných projevů nespokojenosti vězňů, zejména v první 

polovině 90. let, ale i kritiky českého vězeňství ze strany příslušných evropských 

institucí. 

Dlouho kritizované zjevné i skryté problémy českého vězeňství vypluly na 

povrch v roce 2000. Neúnosná přeplněnost věznic, která dosáhla na jaře roku 2000 

120 %, vedla generální ředitelku Vězeňské sluţby k rozhodnutí dočasně zastavit 

s účinností od 23. 3. 2000 příjem odsouzených osob, kterým byl uloţen 

nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání do dvou let; 1. 1. 2000 nabyl účinnosti 

nový zákon (169/1999 Sb.) o výkonu trestu odnětí svobody; v lednu 2000 proběhly 

v 16 věznicích protesty vězňů (formou neodebírání stravy) proti nepříznivým 

podmínkám; 29. 10. 2000 došlo k útěku doţivotně odsouzeného vězně J. Kájínka 

z mírovské věznice a k řadě dalších drobnějších kauz. Příčiny těchto skutečností a 

růst napětí ve věznicích spočívaly jednak uvnitř Vězeňské sluţby samotné, ale 

zejména v chybách státních orgánů a v trestní politice státu vůbec.  

Po výše zmíněných událostech se začala vláda problematikou reformy 

vězeňství a naplňování cílů této reformy a trestní politiky systematicky zabývat. 

Prioritou vlády bylo výrazné sníţení počtu osob ve výkonu trestu odnětí svobody na 

počet obyvatel a změna poměru počtu obviněných vůči počtu odsouzených. Tyto 

ukazatele bývají totiţ povaţovány za měřítko vyspělosti systému justice. Ke sníţení 

počtu osob ve výkonu trestu odnětí svobody měl přispět i institut parole, tj. 

podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem, a posílení role 

alternativních trestů. V tomto duchu byla přijata (po jistém zaváhání) některá 

legislativní opatření. Na prvním místě to byl zákon č. 265/2001 Sb. s platností od 1. 

1. 2002, kterým se mění trestní zákon a trestní řád (oba z roku 1961). S účinností od 

1. 1. 2001 začal platit zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační sluţbě a novela 

zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. Bylo uloţeno 

provést novelu zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Posledním 

legislativním opatřením ve smyslu změny trestní politiky bylo přijetí novely zákona č. 
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555/1992 Sb., o Vězeňské sluţbě a justiční stráţi České republiky, který byl v roce 

2002 dále pozměněn. Uvedené zákony byly následně rozpracovány a upřesněny 

řadou interních předpisů a nařízení. 

Přijatá legislativní opatření vedla k dočasnému poklesu počtu vězněných osob 

jiţ od konce roku 2001 i k pozitivní změně poměru počtu obviněných a odsouzených. 

Bohuţel však vyvstaly nové problémy, kterým muselo české vězeňství čelit: rostl 

počet odsouzených za závaţnější trestnou činnost, došlo ke zvýšení počtu 

odsouzených cizinců a objevily se snahy o prorůstání organizovaného zločinu do 

vězeňských struktur (viz hladovka vězňů v šesti věznicích na podzim roku 2001). 

Pozornost jednotlivých vlád za posledních deset let, počínaje vládou M. 

Zemana a vládou J. Fischera konče, byla zaměřena také na zvyšování 

zaměstnanosti odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Cílem vězeňské 

sluţby mělo být dosáhnout do roku 2006 60% zaměstnanosti. V této souvislosti bylo 

uloţeno vězeňské sluţbě věnovat pozornost kaţdodenní individuální práci 

s odsouzenými, zdokonalovat metody, formy a prostředky penitenciárního zacházení 

s uvězněnými osobami.  

Úkoly zadané vládou ČR můţe úspěšně realizovat kvalitní a zkušený 

vězeňský personál, vybavený profesionálními znalostmi, poţadovaným vzděláním a 

morálními zásadami, který bude vykonávat svoji práci v odpovídajících materiálně-

technických podmínkách s vyuţitím bezpečnostní techniky. Naplňování potřeb 

vězeňství v materiálně-technickém zabezpečení bylo nezbytným předpokladem 

k vytváření příznivého sociálního klimatu uvnitř vězeňských zařízení a k realizaci 

individuálních programů zacházení. I těmto problémům věnovaly vlády soustavnou 

pozornost. 

Koncepce rozvoje českého vězeňství, přijatá v roce 1991, nemohla přesně 

predikovat měnící se podmínky a vývojové trendy. Některé její úkoly byly naplněny, 

některé zůstaly nedořešeny a některé nové úkoly českému vězeňství přibyly navíc. 

Proto bylo třeba přijmout v roce 2005 novou Koncepci rozvoje českého vězeňství do 

roku 2015, která by reflektovala nové podmínky a nové souvislosti, v nichţ se české 

vězeňství v současné době nachází. Dokument vychází z toho, ţe současná podoba 

českého vězeňství je determinována jak naším členstvím v Evropské unii (2004), 

resp. Doporučením Rady Evropy, tak i právním řádem České republiky. Koncepce 
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předpokládá provedení některých legislativních úprav, nutných pro realizaci 

navrhovaných změn. Neméně důleţitým úkolem je zlepšení vnější a vnitřní 

bezpečnosti vězeňských zařízení, které je nezbytným předpokladem pro práci 

s vězněnými osobami.  

Jako nedílná součást zabezpečení a správy vězeňství je deklarována práce 

s lidskými zdroji. Současný stav je rádoby charakterizován jako „přechod od 

administrativního modelu k managerskému stylu práce s lidmi“ a zvýrazňuje se 

význam celoţivotního vzdělávání personálu, kariérního plánování a motivačních 

nástrojů a hodnocení výkonů.   

Nový management Generálního ředitelství Vězeňské sluţby ČR, který 

nastoupil v dubnu 2005, situaci bohuţel nezvládl. Pokračovaly útěky vězňů, ve 

věznici se zvýšenou ostrahou ve Valdicích dva vězni dokonce vyráběli a řídili prodej 

pervitinu, kvůli zakoupení nefunkčních rušiček mobilů pro věznice došlo k promrhání 

20 milionů Kč ze státního rozpočtu, spory vyvolávala i uměle vytvořená vysoká 

procentní zaměstnanost vězňů (dosáhla v polovině roku 2007 aţ 62 %) a velké 

finanční prostředky vynakládané na reprezentaci vězeňské sluţby, resp. jejího 

vrcholového managementu. V realizaci nové koncepce vězeňství se příliš kupředu 

nepokročilo. Proto došlo v létě loňského roku na Generálním ředitelství k některým 

personálním změnám, které mají vést k odstranění stávajících nedostatků v práci 

vězeňské sluţby a vytvořit předpoklady pro úspěšné dokončení Koncepce rozvoje 

českého vězeňství do roku 2015. 

Domnívám se, ţe přijatá Koncepce dává českému vězeňství orientaci 

správným směrem. Jejím limitujícím faktorem je a bude i v budoucnu vedle právního 

rámce českého vězeňství a profesionální připravenosti vězeňského personálu a jeho 

vrcholového managementu především růst české ekonomiky. Současný stav 

rozpočtových prostředků totiţ zatím neumoţňuje celkové zlepšení stavu českého 

vězeňství a jeho přiblíţení se obvyklému evropskému standardu.  

Závěrem je moţné konstatovat: České (československé) vězeňství prošlo ve 

své poválečné historii několika etapami, z nichţ kaţdá měla svá specifika a své 

osobité rysy. Na základě výše uvedených skutečnosti je moţné vymezit tyto etapy: 

a) 1945–1948  poválečné vězeňství v lidově demokratickém Československu; 

b) 1948–1953  proměna vězeňství po nástupu KSČ k moci a jeho sovětizace; 
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c) 1953–1956  hledání vlastní cesty československého vězeňství; 

d) 1957–1969  liberalizace práva a vězeňství a počátky jeho odbornosti; 

e) 1969–1989  normalizace československého vězeňství a jeho návrat 

k totalitním praktikám; 

f) 1990–2005 transformace československého (českého) vězeňství, jeho 

demokratizace a humanizace;  

g) 2005–  nová Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015 a její 

realizace.        

 

2.3  Význam vězeňské práce  

 

Vězeňská práce patřila v minulosti a patří i v současnosti k důleţitým faktorům 

transformace a resocializace odsouzených. Trestní práce však „nesmí být chápána 

jako doplněk zesílení trestu, nýbrţ jeho zmírnění, jeţ by nemělo být moţné vězni 

upřít“ [9]. Pohled do naší nedávné minulosti však ukazuje na to, ţe vězeňský systém 

v letech 1945-1989 v Československu byl zaloţen na jiném pojetí práce. Šlo o to, 

přinutit odsouzené společně pracovat a docílit toho, aby se pak mohli po propuštění 

zapojit do společné práce. 

Bezprostředně po skončení II. světové války existovalo několik typů nucené 

práce (nucená práce asociálních jedinců, dále tzv. retribučních vězňů, nebo práce 

vyplývající z jakési nepsané všeobecné pracovní povinnosti ad.). Po únoru 1948, kdy 

přijalo Národní shromáţdění zákon č. 247/1948 Sb., o táborech nucené práce, 

vykrystalizovaly v podstatě dvě základní formy nucené práce: nucená práce za 

vyjádřený (ideologický) odpor proti reţimu a nucená práce pro potřeby národního 

hospodářství jako součást systému direktivního plánování socialistické ekonomiky. 

Podle volného výkladu tohoto zákona bylo moţné uloţit nucenou práci jako součást 

výkonu trestu odnětí svobody, nebo mohla následovat rozhodnutím soudu po 

skončení výkonu trestu a konečně mohla být uloţena ve veřejném zájmu i 

bezúhonnému občanovi. I kdyţ byl výše zmíněný zákon v létě roku 1950 zrušen, 

promítla se některá jeho ustanovení o povinnosti odsouzených pracovat do trestního 

zákona správního (zák. 88/1950 Sb.) a do řady následných výnosů a nařízení státní 

správy, včetně zákona 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, který platil 

v novelizované podobě aţ do roku 1999. Nucená práce byla zpočátku spojena 
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s různými typy internačních a vězeňských táborů, jejichţ hlavním úkolem bylo 

likvidovat nebo zlomit pomocí práce a násilí politické odpůrce reţimu a zastrašit 

obyvatelstvo [13]. Šlo ve své podstatě o převzatý systém nucené práce, který se 

zformoval v Sovětském svazu v průběhu 20. s 30. let minulého století.  

Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) definovala 

na svém 14. zasedání v roce 1930 výraz nucená nebo povinná práce tak, ţe „nebude 

zahrnovat ţádnou práci ani sluţbu, která se na kterékoli osobě vymáhá v důsledku 

odsouzení soudním rozhodnutím, pokud se tato práce vykonává pod dohledem a 

kontrolou veřejného úřadu a pokud se řečená osoba nepronajímá ani nedává 

k dispozici soukromým jednotlivcům, soukromým společnostem ani soukromým 

právnickým osobám“. Vymáhání nucené práce na odsouzených pod pohrůţkou 

jakéhokoliv trestu, nebo pro odlišný politický názor bylo zakázáno na 40. zasedání 

Mezinárodní organizace práce v roce 1957. K zákazu nucené práce se připojily 

všechny státy sovětského bloku, včetně Československa (1958). 

Liberalizační tendence v československé společnosti na počátku 60. let 

minulého století se promítly i do vězeňství. Dochází k ústupu od nucené práce, ale o 

to důsledněji byla vyţadována povinnost vězňů pracovat, která nebyla nikdy zrušena. 

Zaměstnávání vězňů před rokem 1989 vycházelo ze systému centrálně řízené 

ekonomiky. Odsouzení byli většinou zařazeni do práce ve státních podnicích, které 

vyuţívaly jejich levné pracovní síly při plnění hospodářských úkolů. V podmínkách 

direktivního řízení ekonomiky se zaměstnanost odsouzených ve výkonu trestu 

pohybovala mezi 80–90 %. 

Situace ve vyuţívání vězeňské práce se změnila po roce 1989, zmizelo 

dosavadní (represivní) pojetí práce a Československo začalo naplňovat mezinárodní 

Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo 

trestání (1984), ke které se připojilo v roce 1988. Garantem dodrţování lidských práv 

a svobod se stala Listina základních lidských práv a svobod přijatá Federálním 

shromáţděním ČSFR 9. 11. 1991, která je nadřazená všem ostatním právním aktům. 

Demokratizace vězeňství a humánní přístup v zacházení s odsouzenými se odrazil i 

v novém obsahu vězeňské práce, resp. pracovní výchově odsouzených ve výkonu 

trestu odnětí svobody. Práce je povaţována za nejdůleţitější prostředek zacházení 

s odsouzenými, protoţe přispívá: 
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a) ke zmírnění negativních vlivů výkonu trestu odnětí svobody a umoţňuje 

vězňům lépe snášet podmínky ve vězení, 

b) paralyzuje kaţdodenní jednostrannost vězeňského ţivota, 

c) představuje hlavní smysluplnou náplň ţivota odsouzených, udrţuje jejich 

schopnosti a můţe posílit i sebevědomí odsouzeného, 

d) sniţuje případnou agresivitu odsouzeného, vede k celkovému jeho zklidnění, 

nebo naopak k potlačení nudy, nebezpečí rezignace a apatie, 

e) umoţňuje sociální kontakt s lidmi a předchází tak růst vzájemného napětí, 

f) formuje vztah odsouzeného k práci, můţe rozvíjet jeho pracovní návyky a 

dovednosti a umoţňuje mu získat pracovní kvalifikaci pro ţivot na svobodě, 

g) dává odsouzenému určitou moţnost seberealizace a ve spojení s adresátem 

vyráběných předmětů i citový podtext, 

h) má značný ekonomický význam pro odsouzeného (i pro společnost), 

i) zvyšuje šanci odsouzeného na jeho resocializaci do společnosti po odpykání 

trestu. 

Nesporný význam práce a povinnosti odsouzených pracovat jsou zakotveny 

jak v Evropských vězeňských pravidlech, tak i v české legislativě (zák.  294/1993 Sb., 

o výkonu trestu odnětí svobody). Evropská vězeňská pravidla z roku 1996 ukládají 

všem členským zemím Evropské unie postarat se o „dostatečnou nabídku a mnoţství 

uţitečné práce nebo podle okolností i jiné smysluplné činnosti, aby vězni pravidelně 

byli v pracovních dnech aktivně zaměstnáni v rozsahu obvyklé pracovní doby“. 

(Evropská vězeňská pravidla, 1996, 26). A zde je jádro našeho problému. Drtivá 

většina odsouzených, kteří jsou zdravotně způsobilí (více neţ 95 %), totiţ pracovat 

chce, ale vězeňská sluţba jim nedokáţe práci zajistit, coţ řada vězňů povaţuje za 

dodatečný trest. Zaměstnanost vězňů se tak uţ od roku 1993 (po rozpadu federace) 

pohybuje na úrovni mezi 42,2 % v roce 1993, 37,5 % v roce 1995, 40,9 % v roce 

2000 a 62,3 % v roce 2010 [21]. Tento stav má z našeho pohledu řadu příčin: 

a) rozpad minulého systému zaměstnávání vězňů, resp. zpřetrhání 

dlouhodobých vztahů mezi státními podniky a jednotlivými NVÚ, 

b) malý zájem nových podnikatelských subjektů o práci vězňů, 

c) nestabilita pracovních sil z vězeňského prostředí, 

d) nedostatek vlastních výrobních prostor ve vězeňských zařízeních a jejich 

nedostatečné vybavení pro práci odsouzených, 
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e) omezené moţnosti zaměstnávání vězňů na základě jejich zařazení do 

jednotlivých kategorií podle charakteru trestné činnosti. 

Jsou tu však i jiné skutečnosti, které se budu snaţit v následujících kapitolách 

práce odhalit, a to jiţ vzhledem ke specifice práce ve vězeňském prostředí. Vyjdeme 

ze současné obecné teorie vytváření pracovních míst, dále se budeme zabývat 

získáváním, výběrem, odměňováním pracovníků a nakonec analýzou získaných dat 

z průzkumu moţností zaměstnávání vězňů heřmanické věznice u podnikatelských 

subjektů v jejím okolí. 
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3  Teoretická východiska  
 

3.1 Obecná teorie vytváření pracovních míst a řízení lidských 

zdrojů v pracovním procesu  
 

3.1.1  Vytváření a analýza pracovních míst 

 

Vytváření a analýza pracovních míst patří k nejdůleţitějším činnostem 

personální práce. Kvalitní zpracovaní analýzy pracovních míst rozhoduje o efektivním 

vykonávání práce v organizaci a o spokojenosti zaměstnanců s vykonávanou prací.  

Vytváření pracovních míst je proces, během něhož se definují konkrétní 

pracovní úkoly jedince (popřípadě skupiny jedinců) a seskupují se do základních 

prvků organizační struktury, tj. pracovních míst, která musí zabezpečit nejen efektivní 

uspokojování potřeb organizace, ale i uspokojování potřeb pracovníků zařazených 

na tato pracovní místa. Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na daném 

pracovním místě, a tím vytváří i představu o pracovníkovi, který by měl na tomto 

pracovním místě vykonávat činnost. Při analýze pracovních míst jde o proces 

zjišťování, zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, 

metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa a podmínkách, za nichž se 

práce vykonává, a dalších souvislostí pracovních míst [Koubek, s. 43]. 

Hlavním cílem analýzy pracovního místa je získat informace o daném určitém 

pracovním místě, které jsou pak vyuţity pro vytvoření popisu tohoto pracovního 

místa. Popis pracovního místa je pak podkladem pro poţadavky, které budou 

kladeny na pracovníka. Analýza pracovního místa nám přináší objektivní obraz 

pracovního místa, ale zároveň je také rozhodujícím východiskem pro proces 

vytváření nových pracovních míst, tzv. designu, popřípadě změny jejich profilu, tzv. 

redesignu [15]. 

Proces vytváření a analýzy pracovních míst je systematickým procesem, kdy 

po vytvoření pracovního místa se po určité době provede analýza, při níţ se zpracuje 

jeho popis a specifikace. Většinou po provedené analýze dochází k novému 

definování pracovních úkolů a povinností pracovního místa. Tento proces se poté 

ještě několikrát opakuje aţ do té doby, kdy se najde taková moţnost, při které je 

práce nejefektivnější [15]. 
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3.1.2  Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst 

 

Při vytváření pracovních míst a stanovování pracovních úkolů je potřeba zajistit, aby: 

 pracovní úkoly vedly k dosaţení cílů organizace, 

 přinášely pracovníkům uspokojení a motivovaly je, 

 neohroţovaly fyzické a duševní zdraví pracovníků, 

 byly v souladu s kvalifikací pracovníků, 

 nebyly v rozporu se zákony a právními předpisy. 

Proces vytváření pracovních míst lze rozčlenit do čtyř fází: 

1. Popis úkolů, které je třeba plnit, 

2. popis metod, kterými se tyto úkoly budou vykonávat, 

3. seskupování a kombinace úkolů a jejich přiřazování k určitým pracovním 

místům, 

4. vymezování vztahů mezi jednotlivými pracovními místy. 

Pro shrnutí, první a třetí fáze determinují obsah práce, povinnosti pracovního 

místa. Druhá fáze nám ukazuje, jak se práce má dělat, a čtvrtá fáze determinuje 

odpovědnost pracovního místa [15]. 

Obsah práce 

 Obsah práce je dán mnoţstvím a typy úkolů dané práce, jejich sloţením a 

propojením. V dosavadní historii vytváření pracovních míst byla obsahu práce 

věnována velká pozornost. Hlavním cílem bylo zefektivnit práci tak, aby došlo 

k minimalizaci času a nákladů kaţdé jednotky práce. Nejjednodušším způsobem, jak 

toho dosáhnout, byla specializace pracovního místa. V praxi to fungovalo tak, ţe 

kaţdý pracovník byl úzce specializován na určitou činnost, kterou měl zaţitou a 

zautomatizovanou. Tak docházelo k úspoře času a sníţení nákladů na jednotku 

práce. Pro organizaci přinesla specializace určité výhody v podobě niţších nároků 

kvalifikace na zaměstnance, zvýšení výkonnosti pracovníka, vyuţívání nejlepších 

dovedností pracovníků, sniţujících se mzdových nákladů a větší produktivity 

práce[15]. 
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 Specializace s sebou přináší i nevýhody v podobě monotónní a nudné práce, 

sniţující se moţnost motivovat pracovníky, niţší flexibility práce v rámci organizace a 

v neposlední řadě zdravotní dopady specializace na pracovníka [15]. 

 Specializace práce v důsledku uvedených skutečností můţe mít i negativní 

dopad na fyzické a duševní zdraví pracovníka a velkou měrou se podílí na jeho 

dekvalifikaci. Proto by se měla specializace vyuţívat jen tam, kde její pozitivní efekt 

převýší její nevýhody [15].  

 V současné době však dochází k odklonu od specializace práce a nastupuje 

model tzv. rotace práce. V praxi to znamená, ţe pracovník je kvalifikován pro více 

pracovních činností, které pravidelně střídá. Tím nedochází k jeho dekvalifikaci a pro 

pracovníka se práce nestává nudnou a monotónní [15]. 

Pracovní prostředí 

 Další důleţitou součástí vytváření pracovních míst a úkolů je pracovní 

prostředí. Tvoří je souhrn všech materiálních a sociálněpsychologických podmínek 

pracovní činnosti. Pracovní prostředí totiţ do značné míry ovlivňuje pracovníka 

během pracovní činnosti, vytváří jeho vztah k vykonávané práci a k zaměstnavateli. 

Při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst je třeba se zaměřit na: 

a) Prostorové řešení pracoviště, které tvoří například vhodná pracovní plocha, 

optimální zorné podmínky pro práci v závislosti na zrakové náročnosti práce, 

vhodná výška pracovní plochy, optimální pohybové prostory pro práci rukou a 

nohou, pohodlný přístup na pracoviště a moţnost pohodlného pohybu po 

něm. 

b) Fyzikální podmínky práce, tedy pracovní ovzduší, teplota, vlhkost a čistota 

vzduchu, osvětlení pracovního místa. Dále potom hluk, který je definován jako 

zvuk, který má na člověka nepříjemný, rušivý nebo škodlivý účinek. 

c) Sociálněpsychologické podmínky práce souvisejí s tím, zda člověk vykonává 

práci sám nebo pracuje v kontaktu s dalšími lidmi. Některé pracovní úkoly totiţ 

vyţadují součinnost více pracovníků a některé vykonává pracovník nezávisle 

na ostatních. Hodně také záleţí na práci, kterou pracovník vykonává. Pokud 

se jedná o fyzickou práci, sdílení pracovního prostoru s ostatními tolik neruší 
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od práce, jako například ve srovnání s duševní prací, kdy je lepší, kdyţ je 

pracovník sám a není rušen.   

3.1.3  Analýza pracovních míst a její produkty 

 

Analýza pracovních míst představuje proces zjišťování, zaznamenávání, 

uchovávání a analyzování všech informací o pracovních místech. Jde tedy o popis 

úkolů, odpovědností a podmínek na určitém pracovním místě a jeho vztahu 

s ostatními pracovními místy. Z toho jsou poté odvozeny poţadavky, které budou na 

pracovníka v rámci pracovního místa kladeny [15]. 

 Analýza pracovního místa je tedy rozloţena na dva problémové okruhy: 

A. na otázky týkající se pracovních úkolů a podmínek; 

1. Kdo vykonává práci, jaký je název práce? 

2. Co vyţaduje daná práce, jaká je její povaha? 

3. Jak se práce provádí? 

4. Proč se úkoly a povinnosti vykonávají zrovna určeným způsobem? 

5. Kdy se úkoly a povinnosti vykonávají? 

6. Kde se povinnosti a úkoly vykonávají? 

7. Jaké je vzájemné postavení mezi jednotlivými úkoly a povinnostmi? 

8. Komu je pracovník odpovědný? 

9. Jaký je vztah pracovního místa k ostatním pracovním místům? 

10. Jaké jsou normy výkonu, jaký je standardní výkon? 

11. Jaké jsou obvyklé pracovní podmínky? 

Mezi základní otázky analýzy řadíme otázky 1 aţ 6. Zbývající otázky pak 

poskytují detailnější pohled. Odpovědi na celý soubor těchto otázek vytváří popis 

pracovního místa. 

B. problémy, týkající se pracovníka; 

1. Fyzické poţadavky. 

2. Duševní poţadavky. 

3. Dovednosti. 

4. Vzdělání a kvalifikace. 

5. Pracovní zkušenosti. 

6. Charakteristiky osobnosti a postojů. 
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Tato skupina problémů při analýze pracovního místa je zaměřena na 

charakteristiky schopností, chování a osobnosti pracovníka ţádoucí pro práci na 

pracovním místě. Odpovědi na tyto otázky tvoří specifikaci poţadavků pracovního 

místa na pracovníka. Analýza pracovního místa by měla představovat práci tak, aby 

zobrazovala skutečnost, která byla zjištěna, nikoliv tak, aby ukazovala, jak by měla 

vypadat, nebo také jak vypadala dříve [15]. 

3.1.4  Analýza a redesign pracovních míst 

 

Flexibilita a připravenost na změny jsou velice důleţité pro úspěšné fungování 

jakékoliv organizace. Rychle se měnící poţadavky trhu, neustálé změny 

v technologiích a změny v organizačních strukturách organizací s sebou přinášejí 

potřebu stálých změn obsahu i metod práce na jednotlivých pracovních místech 

(redesign pracovních míst). Hlavním podnětem k redesignu jsou výsledky analýzy 

pracovních míst, často doprovázené také názory pracovníků. Nelze však také 

opomenout další ukazatele, kterými jsou například fluktuace pracovníků na daném 

pracovním místě, anebo výsledky pracovní činnosti. Redesign na pracovních místech 

představuje proces, který se skládá z následujících kroků: [15]. 

1. Identifikace potřeb redesignu. 

2. Identifikace nejproblémovějších skupin pracovních míst, na něţ by měla být 

zaměřena hlavní pozornost. Je však přitom potřeba zváţit, zda je redesign 

opravdu nutný, anebo lze případný problém vyřešit jiným způsobem. 

3. Vytvoření zvláštní skupiny odborníků, která by měla celý proces redesignu 

pracovního místa řídit. Často ale vyvstává problém, zda kromě vedoucích 

pracovníků a personalistů začlenit do tohoto týmu také pracovníky zařazené 

na tato pracovní místa. 

4. Shromáţdění podrobných údajů o úkolech, povinnostech, odpovědnosti a 

vztazích k ostatním pracovním místům. 

5. Všechny činnosti prováděné na pracovním místě je třeba zváţit po stránce 

motivace. 

6. Na základě získaných informací se poté formuluje plán redesignu a jsou 

stanoveny jeho cíle a časový horizont. 

7. Realizace redesignu. Po realizaci redesignu nemůţeme čekat okamţité 

zlepšení. Je potřeba nějakou dobu vyčkat, aby se vše zaběhlo, a aţ poté 
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můţeme vyhodnocovat, zda došlo ke zlepšení. V některých případech se 

můţe dostavit i negativní důsledek redesignu, kterým je zhoršení. V takovém 

případě je potřeba znovu vyčkat a v případě, ţe se situace nezlepší začít celý 

proces znovu. 

8. Vyhodnocení výsledků akce.  

Důvodů, proč je redesign realizován, je mnoho. Mezi hlavní často patří výrobní 

důvody, změny systému v organizaci, ke kterým dochází vlivem zavedení nové 

technologie, personální problémy, měnící se způsoby řízení anebo vnější důvody. 

Mnohé z těchto důvodů mohou vést i ke změnám struktury pracovních míst 

v organizaci. Lze tedy říci, ţe procesy redesignu a procesy změn struktury 

pracovních míst v organizaci jsou do určité míry provázané [15]. 

3.1.5  Získávání pracovníků 

 

Získávání pracovníků je personální činnost, která má za úkol najít, přitáhnout 

a najmout kvalifikovanou pracovní sílu. Získávání pracovníků je dvoustrannou 

záleţitostí. Organizace můţe získávat pracovníky z vnějšího trhu práce anebo si 

můţe vybrat na volné pracovní místo uchazeče z řad svých zaměstnanců [7]. 

3.1.6  Výběr pracovníků 

 

Cílem výběru pracovníků je zvolit toho nejvhodnějšího z uchazečů. 

Problémem této personální činnosti je posuzování, do jaké míry je kaţdý uchazeč 

vhodný na obsazované pracovní místo. Porovnává se přitom specifikace pracovního 

místa s poţadavky na osobní charakteristiky pracovníka. Potíţ je v tom, ţe je třeba 

posoudit schopnosti, pracovní způsobilost uchazeče a jeho dovednosti, které jsou ale 

neměřitelné, anebo měřitelné jen s obtíţemi. Stejně sloţité také často bývá stanovit 

poţadavky na pracovní místo. Proto je nutné se zaměřit na určité klasifikace a 

uchazeče rozdělit do skupin podle předem stanovených kritérií [15]. 

1) Stanovit poţadavky obsazovaného pracovního místa na odbornou 

způsobilost. Příkladem můţe být stupeň dosaţeného vzdělání, délka praxe 

v oboru nebo poţadavky na speciální vzdělání – specializované kurzy. 
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2) Stanovit, na základě čeho se bude odborná způsobilost posuzovat. Sem se 

zohlední např. doklady o nejvyšším dosaţeném stupni vzdělání, osvědčení o 

rekvalifikaci a doklady o absolvování specializovaných kurzů. 

3) Stanovit kritéria výsledků pracovního výkonu, které jsou pro pracovní místo 

vyţadovány. 

4) Stanovit faktory, které pouţijeme pro předvídání pracovního výkonu uchazeče. 

Zde se posuzují reference od předchozího zaměstnavatele, výsledky z učení a 

jiné skutečnosti. 

5) Stanovit ţádoucí rysy osobnosti uchazeče. Tím organizace sleduje povahu 

pracovníka, jak pracovník vychází s ostatními a jak působí na druhé. 

6) Vyřešit problém se získáním věrohodných a dostatečně podrobných informací. 

Jde o informace, které dají jednoznačnou odpověď na otázky: 

 Můţe uchazeč vykonávat danou práci? (Má vzdělání, praxi, zkušenosti, 

znalosti, dovednosti), které potřebuje pro zdárné vykonávání práce? 

 Chce uchazeč vykonávat danou práci? (Má pozitivní vztah k této práci, má 

potřebnou motivaci k dané práci?) 

 Zapadne do týmu a organizace? (Zde jsou hodnoceny právě rysy jeho 

osobnosti, zda je ochoten přijmout roli v pracovní skupině.) 

První dvě otázky musejí být vţdy zodpovězeny kladně, aby uchazeč byl pro 

organizaci přijatelný [15]. 

3.1.7  Přijímání pracovníků 

 

 Přijímání pracovníků zahrnuje řadu procedur, které následují poté, co 

uchazeči bylo sděleno, ţe byl vybrán. Kdyţ pracovník akceptuje nabídku zaměstnání, 

končí jeho přijímání dnem, kdy poprvé nastoupí do práce, Přijímání pracovníků lze 

chápat dvojím způsobem: v uţším a širším pojetí. Personální praxe rozumí pod 

přijímáním spíše uţší pojetí, které zahrnuje procedury související s počáteční fází 

pracovního poměru pracovníka nově přicházejícího do organizace. Širší pojetí 

zahrnuje nejenom předchozí případ, ale také přechod dosavadního pracovníka 

organizace na nové místo uvnitř organizace [15]. 

 Nejdůleţitější formální náleţitostí přijímání pracovníka je vypracování a 

následné podepsání pracovní smlouvy nebo jiného dokumentu, na jehoţ základě 

bude pracovník v organizaci zaměstnán. V průběhu vypracovávání pracovní smlouvy 
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by měl mít pracovník moţnost seznámit se s návrhem organizace a vyjádřit se 

k němu. Pracovní smlouva by totiţ neměla být pouze jednostranným aktem. Na 

vytváření a formulacích by se měly podílet obě strany a organizace by měla 

respektovat právo pracovníka vyjednávat. Poté, co je pracovní smlouva sestavena, je 

povinností personalisty seznámit pracovníka se všemi náleţitostmi této smlouvy. 

Pokud pracovník smlouvu akceptuje, stvrdí ji podpisem [15]. 

 Po podepsání pracovní smlouvy následuje další důleţitý krok přijímání 

pracovníka, a sice zařazení pracovníka do personální evidence. Tento proces obnáší 

pořízení osobní karty, mzdového listu, evidenčního listu důchodového zabezpečení 

apod. Rozsah evidence pro potřeby personálního úvaru je v kaţdé organizaci 

odlišný. Nicméně za minimální rozsah osobních údajů se povaţuje: [15] 

a) příjmení, jméno, titul; 

b) datum a místo narození; 

c) rodné číslo; 

d) rodinný stav a informace o závislých dětech; 

e) adresa trvalého bydliště; 

f) národnost, státní příslušnost; 

g) charakteristika zdravotního stavu; 

h) údaje o kvalifikaci; 

i) datum vzniku pracovního poměru; 

j) pracovní zařazení v organizaci; 

k) místo pracoviště v organizaci. 

Na závěr celé procedury je pracovník seznámen se svými právy a povinnostmi 

v rámci daného pracovního místa i celé organizace. Poté je zaveden na místo, kde 

bude vykonávat práci, a je mu předáno zařízení nezbytné k výkonu práce. Pokud by 

pracovník potřeboval poradit, je mu řečeno, na koho se má obrátit [15]. 
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3.1.8  Hodnocení pracovníků 

 

Hodnocení pracovníků je jednou z nejdůleţitějších personálních činností, 

zabývající se: 

 Zjišťováním, jak pracovník vykonává svou práci, zda plní zadané úkoly a 

chová se podle určitých norem, jaké jsou jeho vztahy s ostatními 

spolupracovníky, jak se chová k ostatním lidem, se kterými přijde do styku při 

výkonu své práce; 

 sdělováním zjištěných výsledků pracovníkům a konzultováním těchto výsledků 

s nimi; 

 hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu. 

Moderní hodnocení pracovníků jiţ nezahrnuje pouze hodnocení pracovního 

výkonu, ale je chápáno v širším slova smyslu jako jednota výsledku práce, 

pracovního a sociálního chování i schopností a charakteristik osobnosti, jeţ jsou 

s výkonem práce spojeny. Lze rozlišit dvě podoby hodnocení [15]. 

Neformální – tj. průběţné hodnocení pracovníka nadřízeným během vykonávání 

práce. Má pouze příleţitostnou povahu a vyvstává ze situace daného okamţiku, 

pocitu hodnotitele a jeho momentální nálady. Lze tedy říci, ţe jde o součást 

kaţdodenního vztahu mezi nadřízeným a pracovníkem, kdy nadřízený průběţně 

kontroluje práci podřízených [15]. 

Formální – neboli také systematické hodnocení je většinou standardizované a 

periodické. Pořizují se z něj dokumenty, které jsou zařazeny do osobních spisů 

pracovníků. Tyto dokumenty potom slouţí jako podklady pro další personální 

činnosti, např. povýšení, přeřazení na jiné pracovní místo nebo zvýšení osobního 

hodnocení [15]. 

 Hodnocení se můţe přednostně zaměřit buď na výsledky práce, nebo na 

pracovní, případně sociální chování pracovníka. V případě, ţe se hodnocení zaměří 

na výsledky práce, bude pracovat s mnoţstvím, kvalitou a včasností vykonané práce. 

Pokud se zaměří na chování pracovníka, bude pracovat s charakteristikami, jako jsou 

rozváţnost, kritičnost, schopnost vést, rozhodnost, píle, ochota, schopnost 

spolupráce atd. [15]. 
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Kdo hodnotí pracovníky 

 Teorie a praxe se shodují, ţe nejkompetentnější osobou pro hodnocení 

pracovníka je jeho přímý nadřízený. Hodnocení prováděné bezprostředním 

nadřízeným přináší určité výhody, mezi které patří, ţe nadřízený zná důvěrně úkoly 

pracovního místa, práci svého podřízeného i podmínky, za nichţ pracuje. Přímý 

nadřízený poskytuje pracovníkovi zpětnou vazbu na jeho výkon a provádí neformální 

hodnocení a formální hodnocení, které je logickým vyústěním toho neformálního. 

Mezi nevýhody patří subjektivní deformace či nedostatečná autorita nadřízeného 

[15]. 

 Hodnotit pracovníky můţe také nadřízený bezprostředního nadřízeného. Mezi 

klady tohoto hodnotitele patří, ţe překonává nebezpečí nedostatečné autority. Jeho 

hodnocení je výhodné také tehdy, jestliţe je hodnocení východiskem pro povyšování 

či odměňování. Nevýhodu představuje menší kontakt s pracovišti a jednotlivými 

pracovníky [15]. 

3.1.9  Motivace k práci 

 

 „Teorie motivace je konstrukce, která charakterizuje cíl a příčiny lidského 

jednání. Osobní motivaci člověka v pracovním procesu můžeme vyjádřit jako určitý 

soubor tezí mezi podněty a lidským jednáním, přičemž jsou pro praktické použití 

v procesu ovlivňování důležité okolnosti, které určují směr, sílu a trvalost výsledného 

jednání jako důsledek působení podnětů“. [Dvořáková s.161]. 

 Pracovní stimulace je součástí procesu vedení lidí. Odpověď na otázku, jak a 

proč se lidé chovají za určitých podmínek pracovního procesu a do jaké míry 

ovlivňuje tuto skutečnost jejich individualita, nám podává řada teorií motivace k práci. 

Teorie motivace k práci jsou souhrnem teoretických poznatků. Pokud ale mají být 

pouţity v praxi a účinně ovlivnit kvalitu vedení lidí, musí se stát součástí znalostí a 

profesním vybavením vedoucích zaměstnanců. Za této situace jsou základní znalosti 

metod a postupů vedení a motivace lidí velmi důleţitou součástí znalostí manaţerů. 

 Pro zavedení poznatků teorie motivace k práci do praxe je důleţité zjišťování 

mechanismů, které jsou hybnou silou pracovní aktivity lidí. Výsledky slouţí 

k strategickému i operativnímu řízení a zaměření stimulů v ovlivňování zaměstnanců. 

Identifikace faktorů ovlivňujících pracovní výkonnost je zaměřena na celý systém 
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činitelů, vedoucích ke zvyšování výkonnosti a uspokojení z práce. Cílem je vyuţít co 

největšího mnoţství stimulů, které jsou schopny ovlivnit jednání zaměstnance [7]. 

 Kvalita práce a úsilí zaměstnanců k práci je ovlivněna dvěma sloţkami 

usměrňující lidské jednání. Je to vzájemné působení vnitřních podnětů, tedy vnitřních 

motivátorů pracovních potřeb, a vnějších pobídek neboli stimulů k činnosti. Tyto póly 

motivace mohou působit buď v souladu, anebo rozporně [7]. 

 Pracovní stimuly hmotného i nehmotného charakteru, zaměřené na jednotlivé 

zaměstnance, lze členit podle různých kritérií. Nejčastěji jsou uváděny: 

 hmotné hodnocení individuálního pracovního výkonu v podobě mzdy; 

 účast na výsledku jako forma zainteresovanosti zaměstnance na celkovém 

efektu pro organizaci; 

 hmotné stimuly působící zprostředkovaně, mezi které můţeme zařadit 

vzdělávací pobyty a stáţe; 

 souhrn sociálních poţitků nebo jiných zaměstnaneckých výhod; 

 vytváření pocitu sociálních jistot zaměstnance; 

 delegování vyšší pravomoci a odpovědnosti v systému řízení; 

 veřejné uznání výsledků práce a jiné formy morálního ocenění; 

Účinnost působení jednotlivých stimulů k práci je u různých skupin 

zaměstnanců různá [7]. 

3.1.10  Odměňování zaměstnanců 

 

 Efektivní odměňování znamená stanovení mzdy za odvedenou práci. České 

pracovní právo ustavuje podmínky, za kterých je stanovena mzda právě za 

odvedenou práci. 

V podnikatelském sektoru se mzdou rozumí peněţní plnění nebo plnění 

peněţité hodnoty, kterou vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci za práci. Mzda má být 

stanovena rozdílně podle sloţitosti, odpovědnosti, namáhavosti a také podle 

pracovních výsledků nebo pracovní výkonnosti. Mzda nesmí klesnout pod minimální 

hranici, která je nejniţší moţnou odměnou za práci v pracovněprávním vztahu. 

V podniku, kde není sjednána kolektivní smlouva se mzdovou částí, jsou 

zaměstnanci chráněni zákonem, na jehoţ základě jim náleţí minimální mzdový tarif 
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v závislosti na poţadavcích vykonávaných činností. Tam, kde odbory vyjednávají o 

mzdových podmínkách, mohou být dohodnuty mzdové tarify i niţší, neţ je minimální 

hranice stanovená zákonem. K tomu dochází, pokud mají obě strany zájem na 

zachování pracovních míst. Pravidla pro stanovení mzdových tarifů mohou být 

zakotvena ve vnitřních předpisech, kolektivní smlouvě a pracovní smlouvě [7]. 

Mzdový systém v organizaci je zpracován tak, ţe systematicky odměňuje tzv. 

mzdotvorné faktory, kterými jsou: 

 hodnota práce vyjadřující sloţitost, odpovědnost a namáhavost práce; 

 mimořádné pracovní podmínky; 

 pracovní výkon; 

 cena práce [7]. 

Odměňování odsouzených za práci v rámci Vězeňské sluţby je stanoveno na 

základě Nařízení vlády č. 365/1999 Sb. o výši a podmínkách odměňování 

odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. 

3.1.11  Uvolňování pracovníků 

 

 Uvolňování pracovníků je chápáno jako ukončení nebo omezení pracovního 

poměru se zaměstnancem z rozhodnutí organizace. Je nutnou součástí personálního 

řízení organizace. Uvolňování pracovníků je iniciováno a realizováno buď samotným 

vedením organizace, anebo vedením samostatných útvarů organizace. Uvolňování 

pracovníků je také chápáno jako nepříznivý jev, který je výsledkem hospodářského 

neúspěchu nebo jiných nepříznivých jevů organizace. V tomto případě se poukazuje 

hlavně na sociální a politické dopady uvolňování pracovníků v příslušném regionu 

nebo i v celé společnosti. Takové hodnocení je oprávněné pouze zčásti. Uvolňování 

pracovníků z organizace má totiţ souvislosti nejen sociálně-ekonomické, ale také 

sociálně-psychologické. Hodnocení a výkon pracovníků je započítáván do stanovené 

soustavy odměn a sankcí. Mezní sankci přitom představuje ukončení pracovního 

poměru. Z tohoto pohledu představuje uvolňování jeden z regulačních nástrojů 

personálního řízení [3]. 

 Hodnocení práce a pracovníků v personálním řízení má vazbu na uvolňování 

pracovníků a vytváří podklady pro vyvozování důsledků. Negativní hodnocení 

v podstatě zpochybňuje způsobilost pracovníka k určité vykonávané práci. To 
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znamená, ţe hodnocení poskytne bilanci za určité období a také vytváří prognózu 

budoucího vývoje pracovního jednání.  Propuštění pracovníka pak není ani tak postih 

za nedostatky v minulosti, ale spíše ochrana a zajištění úspěšného zvládnutí úkolů 

v budoucnosti [3]. 

 

3.2  Zaměstnávání vězněných osob v současnosti 
 

3.2.1  Vytváření a analýza pracovních míst ve Vězeňské službě ČR 

 

 Vězeňská sluţba ČR se snaţí stále vytvářet nová pracovní místa pro 

odsouzené. Analýzu pracovních míst ve VS ČR provádí pracovníci oddělení 

zaměstnávání vězněných osob ve spolupráci s právníkem. Veškeré informace 

získané analýzou jsou poté transformovány do popisu pracovního místa, kde je 

přesně uveden název pracovní činnosti, charakteristika pracovní činnosti, její popis, 

kategorie týkající se míry hluku, vibrací a fyzické zátěţe, do které daná pracovní 

činnost spadá, délka pracovní doby a doba, která je potřebná pro zaškolení. 

Nakonec je zde uvedeno, zda odsouzený prokázal či neprokázal praktické 

dovednosti nutné pro uvedené pracovní zařazení (viz příloha 1). 

 Dále jsou pro kaţdé pracoviště zpracovány katalogové listy pro hodnocení 

rizik. Ty obsahují oblasti popisu pracovní činnosti, pracovní reţim, faktory pracovních 

podmínek, které jsou hodnoceny stupnicí 1 aţ 4, bezpečnostní rizika a intervaly, ve 

kterých je povinnost podrobit pracovníka zdravotní prohlídce (viz příloha 2). 

 Co se týká obsahu práce, Vězeňská sluţba v současné době vytváří různé 

druhy pracovních míst. Na jedné straně jsou vytvářena pracovní místa v rámci 

Střediska hospodářské činnosti věznice (SHČ). Na druhé straně spolupracuje VS ČR 

při vytváření pracovních míst se soukromými subjekty. 

 Pracovní místa v rámci SHČ jsou vytvořena samotnými věznicemi. Zde jsou 

zaměstnáni odsouzení, kteří plní pracovní úkoly zadané věznicí, a dohlíţí na ně 

pověřený zaměstnanec VS ČR. Pokud má nějaký soukromý subjekt zájem nechat si 

něco zhotovit prostřednictvím SHČ, domluví si podmínky a vystaví zakázku. Věznice 

poté tyto poţadavky transformuje pracovníkům SHČ, kteří dále rozdají odsouzeným 

patřičné úkoly. VS ČR má také moţnost pronajímat své výrobní prostory soukromým 
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subjektům. Pokud má nějaký soukromý subjekt zájem o výrobu v prostorách VS, 

domluví si podmínky pronájmu a stanoví si počet odsouzených, jejich kvalifikaci 

potřebnou pro výrobní činnost. Pracovní úkoly však v tomto případě stanovuje 

soukromý subjekt. 

 Další moţností, zaměstnávání odsouzených, je smluvní vztah se soukromým 

subjektem mimo areál věznice. Firma předloţí poţadavek věznici, kolik odsouzených 

a jaké kvalifikace potřebuje a je ochotna zaměstnat. Pokud je věznice schopna 

poţadavkům vyhovět, sepíší obě strany smlouvu, ve které jsou uvedeny povinnosti 

smluvních stran, odpovědnost za škodu, fakturace za práci odsouzených a dobu, na 

kterou je smlouva uzavřena. 

3.2.2  Redesign pracovních míst ve VS ČR 

 

 V poslední době vlivem ekonomické krize a změny struktury trhu často 

dochází k tomu, ţe soukromé subjekty zkrachují a tím dojde k nárůstu 

nezaměstnanosti odsouzených. S touto situací není schopna VS nic udělat. Obvykle 

se totiţ v krátké době nenajde další soukromý subjekt, který by byl ochoten 

odsouzené zaměstnat. 

 Pokud ale dojde ke změně struktury a poţadavků trhu, dokáţe na ni VS 

v rámci pracovních míst vytvořených věznicemi reagovat prostřednictvím redesignu. 

Redesign pracovních míst ve VS je však z ekonomických důvodů moţný jen pro 

méně technicky a na stroje náročné pracovní činnosti. 

3.2.3  Získávání pracovníků 

 

 Získávání pracovníků z řad odsouzených je velmi specifickou personální 

činností. VS potřebuje na obsazení některých pracovních míst kvalifikované pracovní 

síly. Jenomţe dopředu nikdy nemůţe vědět, kolik kvalifikovaných pracovníků v rámci 

všech věznic bude moct najmout. Počty odsouzených se stále mění a s tím souvisí i 

příchod a odchod kvalifikovaných pracovních sil. Co se týká obsazení pracovních 

míst, pro které není potřebná určitá odbornost, VS problém nemá. Na takováto místa 

se vţdy pracovníci z řad odsouzených najdou. 

   Přehled o tom, zda odsouzení mají určitou kvalifikaci a stupeň vzdělání 

získává VS na základě informací, které odsouzený poskytuje při příjmové komisi do 
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výkonu trestu. Kaţdý odsouzený, který přichází do výkonu trestu odnětí svobody, 

dostává dotazník, jehoţ součástí jsou i otázky týkající se jeho předešlého 

zaměstnání, stupně vzdělání a kvalifikace. Pracovník oddělení zaměstnávání 

vězněných osob, který je komisi přítomen, si na základě těchto informací vytváří 

databázi, aby měl z čeho vybírat v případě potřeby obsazení určitého pracovního 

místa. 

 Vraťme se ale k pracovním místům, pro která je potřebná kvalifikace. VS 

pouţívá při své kaţdodenní činnosti program VIS – Vězeňský informační systém. 

Součástí tohoto programu je aplikace Burza práce, prostřednictvím které mohou 

věznice vystavit v rámci celé VS poţadavky na pracovníka. 

 Funguje to takovým způsobem, ţe např. Věznice Heřmanice potřebuje obsadit 

místo svářeče. Takovýto poţadavek pracovník oddělení zaměstnávání vězněných 

osob zapíše do Burzy práce. Tento poţadavek poté vidí všechny věznice v ČR. 

Pokud některá z nich má mezi svými odsouzenými svářeče, který odpovídá 

poţadavkům, má o práci zájem a není v této věznici zaměstnán, dohodnou se tyto 

věznice mezi sebou a zprostředkují převoz odsouzeného. Samozřejmě, ţe 

odsouzený musí s převozem souhlasit. 

3.2.4  Výběr pracovníků a jejich přijímání 

 

 Všichni odsouzení mají podle zákona povinnost pracovat. Bohuţel v současné 

době neposkytuje VS tolik pracovních míst, aby mohli být zaměstnáni všichni 

odsouzení. Pokud odsouzený má o práci zájem, dostane od svého vychovatele 

formulář ţádosti odsouzeného o zařazení do zaměstnání (viz příloha 3). 

 Do této ţádosti vypíše své základní osobní údaje, stupeň vzdělání a 

odbornost, které dosáhl. Nakonec ještě doplní, o jaký druh práce má zájem, a 

odůvodnění ţádosti. Pokud se nějaké pracovní místo vyhovující poţadavkům 

odsouzeného a nárokům VS na pracovníka uvolní, je odsouzený, který o místo ţádal, 

zařazen do předvýběru. Je totiţ obvyklé, ţe na jedno pracovní místo je více čekatelů. 

Proto, aby VS vytřídila čekatele a některého z nich vybrala, přihlíţí také k odůvodnění 

ţádosti v záleţitosti sociálního a rodinného zázemí odsouzených. Často jsou 

upřednostněni ti, kteří mají soudem stanoveno výţivné na děti, aby byli schopni 

splácet. Poté zůstává uţ jen úzký okruh čekatelů, z něhoţ vybere na základě 
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zdravotní způsobilosti, typu a délky trestu odborná komise jednoho, kterého doporučí 

k zařazení do práce. Aby byl odsouzený do práce zařazen, musí se komise 

jednomyslně shodnout a návrh komise musí být potvrzen ředitelem (viz příloha 4). 

 Pokud odsouzený příjme zařazení na dané pracovní místo, je mu komisí 

předána vstupní administrativa, která obsahuje popis pracovního místa, výměr 

odměny odsouzeného (viz příloha 5) a potvrzení o zdravotní způsobilosti pro 

vykonávanou činnost (viz příloha 6). Nakonec je odsouzený seznámen se svými 

právy a povinnostmi, je zaveden do skladu, kde jsou mu poskytnuty pracovní oděvy a 

pomůcky nutné pro výkon práce.  

3.2.5  Hodnocení odsouzených a jejich motivace k práci  

 

 Odsouzené při výkonu práce hodnotí jejich nadřízený – mistr, který má na 

starosti určitý úsek výroby. Ten v rámci hodnocení přihlíţí k pracovní výkonnosti, 

k plnění norem a také k chování odsouzeného na pracovišti. Pokud odsouzený 

pracuje tak, jak je mu uloţeno, podá mistr návrh na udělení kázeňské odměny 

příslušnému vychovateli. Vychovatel tento návrh zhodnotí a rozhodne, zda odměnu 

udělí či ne. Pro odsouzené je odměna dosti velkou motivací. Odměnou můţe 

odsouzený získat například zvýšení délky návštěv nebo můţe dostat přidáno na 

osobním hodnocení. Získané odměny se také projeví při sestavování hodnocení 

odsouzeného pro podmínečné propuštění a soud k nim přihlíţí.  

 Uţ jenom samotná práce je pro některé odsouzené motivace. Z pohledu 

pracovně zařazených odsouzených utíká trest daleko rychleji a moţnost uplatnění 

v civilním ţivotě je pro ně mnohem větší neţ u nepracujících. 

3.2.6  Odměňování 

 

Odměňování odsouzených za práci v rámci Vězeňské sluţby je stanoveno na 

základě Nařízení vlády č. 365/1999 Sb. o výši a podmínkách odměňování 

odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody. Pro 

přesnost vyjádření část tohoto zákona ocitujeme.  
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§ 1 

Pracovní odměna odsouzeného 

1) Pracovní odměna odsouzeného zařazeného do zaměstnání ve výkonu trestu 

odnětí svobody je souhrnem základní sloţky odměny, odměny za práci přesčas, 

příplatků a ohodnocení pracovního výkonu podle tohoto nařízení. 

2) Výši pracovní odměny stanoví odsouzenému věznice v závislosti na mnoţství a 

kvalitě odvedené práce. 

3) Odměna je splatná pozadu za měsíční období, a to nejpozději v následujícím 

kalendářním měsíci. Plátcem odměny je věznice. 

§ 2 

Základní sloţka odměny 

1) pokud není dále stanoveno jinak, přísluší odsouzenému podle druhu jim vykonané 

práce základní sloţka odměny 

a) v I. skupině, jedná-li se o práci, pro jejíţ výkon není potřebná odborná 

kvalifikace, 

b) v II. skupině, jedná-li se o práci, pro jejíţ výkon je potřebné vyučení v oboru 

nebo jiná odborná kvalifikace, 

c) ve III. skupině, jedná-li se o samostatný výkon zvláště náročných a 

specializovaných prací vyţadujících zpravidla vyšší neţ úplné střední vzdělání 

nebo vyšší neţ úplné střední odborné vzdělání. 

2) Výše základní sloţky odměny činí 

a) v I. skupině částku 4500 Kč, 

b) v II. skupině částku o polovinu vyšší neţ v I. skupině, 

c) ve III. skupině částku ve výši dvojnásobku základní sloţky odměny v                

I. skupině. 

3) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby neţ 40 hodin se výše základní 

sloţky odměny uvedená v odstavci 2 úměrně upraví podle délky týdenní pracovní 

doby. 

4) odsouzenému, který neodpracuje v měsíci všechny pracovní směny, přísluší 

základní sloţka odměny ve výši odpovídající odpracované době. 
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5) Odsouzenému zařazenému do práce v rámci vlastní výroby nebo podnikatelské 

činnosti věznice nebo na základě smlouvy mezi věznicí a jiným subjektem 

vykonávajícím podnikatelskou činnost můţe věznice přiznat základní sloţku odměny 

vyšší, neţ by mu jinak příslušela podle odstavce 2. Pokud odsouzený vykonává 

práci, pro kterou jsou stanoveny normy, spotřeby práce, můţe mu věznice přiznat 

základní sloţku odměny v závislosti na míře plnění těchto norem; norma musí být 

stanovena tak, aby při jejím splnění v rámci pracovní doby takto přiznaná výše 

základní sloţky odměny nebyla niţší neţ výše základní sloţky odměny, která by 

odsouzenému jinak příslušela podle odstavce 2. 

§ 3 

Odměna za práci přesčas 

Za kaţdou odpracovanou hodinu práce přesčas přísluší odsouzenému část 

základní sloţky odměny a ohodnocení pracovního výkonu připadající na jednu 

hodinu práce bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci 

přesčas konal, a příplatek ve výši 25 % částky základní sloţky odměny připadající na 

jednu hodinu práce bez práce přesčas, a jde-li o práci přesčas ve dnech 

nepřetrţitého odpočinku odsouzeného v týdnu, ve výši 50 % této částky. 

§ 4 

Příplatek za práci ve svátek 

 Za kaţdou odpracovanou hodinu ve svátek přísluší odsouzenému příplatek ve 

výši 100 % částky základní sloţky odměny připadající na jednu hodinu práce bez 

práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém odsouzený práci ve svátek konal. 

§ 5 

Příplatek za práci v noci 

Za práci v noci náleţí odsouzenému pracovní odměna a příplatek ve výši       

10 % ze součtu základní sloţky odměny a ohodnocení pracovního výkonu, nejméně 

však ve výši 6,50 Kč za hodinu. 
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§ 6 

Příplatek za práci ve ztíţeném pracovním prostředí 

1) Odsouzenému, který vykonává práci na základě smlouvy mezi věznicí a 

podnikatelským subjektem, náleţí příplatek za práci ve ztíţeném pracovním prostředí 

ve výši, v jaké jej podnikatelský subjekt vyplácí svým zaměstnancům. 

2) odsouzenému, který je zařazen do práce v jiných případech neţ uvedených 

v odstavci 1, náleţí příplatek za práci ve ztíţeném pracovním prostředí ve stejném 

rozsahu, v jakém je poskytován zaměstnancům ve veřejných sluţbách a správě 

podle jiného právního předpisu. 

§ 7 

Ohodnocení pracovního výkonu 

1) Za vyšší pracovní výkon v poţadované kvalitě nebo řízení určitého svěřeného 

úseku práce nebo osob lze odsouzenému 

a) kterému byla stanovena základní sloţka odměny v I. nebo II. skupině, přiznat 

měsíčně ohodnocení pracovního výkonu aţ do výše 20 % základní sloţky 

odměny, a odsouzenému, kterému byla stanovena základní sloţka odměny 

ve III. skupině, aţ do výše 50 % základní sloţky odměny. 

b) Odměňovanému podle § 2 odst. 5 přiznat ohodnocení pracovního výkonu aţ 

do výše 50 % základní sloţky odměny. 

2) Ohodnocení pracovního výkonu lze poprvé přiznat po uplynutí dvou měsíců od 

zařazení odsouzeného do práce. V odůvodněných případech můţe věznice přiznat 

odsouzenému ohodnocení pracovního výkonu před uplynutím této lhůty. 

§ 8 

 Pravidla pro zařazování prací do jednotlivých skupin, určení základní sloţky 

odměny podle § 2 odst. 1 a 5 a pravidla pro ohodnocení pracovního výkonu podle    

§ 7 odst. 1 stanoví Vězeňská sluţba České republiky vnitřním předpisem. 
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3.2.7 Uvolňování pracujících odsouzených  

 

 Pokud odsouzený nevykonává práci podle předem stanovených poţadavků, 

nebo se na pracovišti nevhodně chová vůči ostatním, podá jeho nadřízený – mistr 

poţadavek na jeho vyřazení z práce. Po prozkoumání všech náleţitostí týkajících se 

poţadavku na vyřazení odsouzeného z práce, odborná komise navrhne, zda bude 

odsouzený z práce vyřazen či nikoli. Návrh komise poté musí schválit či nechat 

znovu projednat ředitel věznice. 

 Odsouzený můţe být také z práce vyřazen, pokud dojde ke zrušení jeho 

pracovního místa, nebo pokud pozbude zdravotní způsobilost, která je vyţadována 

pro dané pracovní místo. Posledním důvodem, proč je odsouzený z práce vyřazen je 

jeho propuštění na svobodu. 
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4 Metodika výzkumu 

 

Možnosti zkoumání zvýšení zaměstnanosti vězněných osob 

 Pro Vězeňskou sluţbu ČR je zaměstnávání odsouzených velmi důleţitou 

činností. Prostřednictvím zaměstnávání odsouzených se totiţ výrazně sniţují náklady 

pro chod věznic, a navíc práce působí na odsouzené jako jeden z resocializačních 

prvků. VS ČR se stále snaţí o zvyšování zaměstnanosti odsouzených, a proto 

potřebuje získávat informace, zda jsou firmy v soukromém sektoru ochotny 

odsouzené zaměstnat. Pro takovýto výzkum je nejlepší metodou písemné nebo 

osobní dotazování.  

4.1 Dotazování 

 

 Dotazování je nejběţnější a nejčastěji vyuţívaná metoda, která je zaloţena na 

výpovědi lidí. Obecně je dotazování zaloţeno na komunikaci mezi tazatelem, který 

vytváří podněty, a respondentem, který na ně odpovídá. I přes získané odpovědi je 

třeba mít na paměti, ţe mohou být zkreslené nedostatečnou úrovní poznání 

odpovídajících, jejich neschopností přesně vyjádřit své myšlenky a také neochotou 

poskytovat informace [3]. 

4.1.1  Písemné dotazování – dotazník 

 

 Písemné dotazování je velmi rozšířenou metodou získávání informací 

z odpovědí respondenta. Spočívá v tom, ţe respondent sám písemně odpovídá na 

uspořádaný soubor otázek v dotazníku [3]. 

Výhody písemného dotazování: 

 nízká finanční náročnost; 

 nedochází k neţádoucímu ovlivnění působení osoby tazatele; 

 respondent si určí vyhovující dobu pro zodpovězení otázek; 

 je moţné získat informace od velkého počtu respondentů; 

 anonymní forma vybízí respondenty k větší upřímnosti. 
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Nevýhody písemného dotazování: 

 niţší návratnost; 

 moţnost rozmyšlení si odpovědi nedovoluje zachytit velmi důleţité spontánní 

odpovědi; 

 není moţná kontrola, kdo skutečně dotazník vyplnil; 

 nejsou pod kontrolou podmínky, za kterých byl dotazník vyplněn; 

 výběr alternativ nemusí poskytovat vhodnou odpověď [19]. 

Dotazník by měl obsahovat tři části: 

 Úvodní část, která obsahuje informaci o cíli výzkumu a o instituci, která 

výzkum provádí. Dále by měla obsahovat ujištění, ţe získané informace 

nebudou zneuţity. 

 Střední část, která je těţištěm dotazníku. 

 Závěrečná část, která zahrnuje faktická data o respondentovi. 

Dotazník můţe být distribuován buď samotným tazatelem, nebo můţe být 

předán bez osobního kontaktu mezi tazatelem a respondentem. Druhý způsob 

distribuce však můţe sníţit návratnost dotazníků. Nejvýhodnější je dotazník 

distribuovat, ale i vyplňovat za přítomnosti tazatele. Pozornost musíme také věnovat 

délce dotazníku. Délka vyplňování by neměla překročit 45 minut [12]. 

Při formulaci otázek je nutné dodrţovat následující zásady: 

 otázky musí být formulovány jednoduše, jasně a srozumitelně; 

 otázky nesmějí být sugestivní; 

 formulace otázky nesmí umoţňovat několikerý výklad; 

 otázky nesmí být příliš dlouhé; 

 u kaţdé otázky musí mít respondent pocit, ţe je důleţitá vzhledem k tématu  

šetření; 

 všechny otázky musí být sociálně přijatelné; 

 je nutné se vyvarovat toho, aby měl respondent pocit, ţe je zkoušen [3]. 
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Při sestavování dotazníku mohou být zvoleny: 

a) Uzavřené otázky, které mají předem stanovené varianty odpovědí. 

b) Otevřené, které nenabízejí respondentovi ţádnou variantu odpovědí. Je jen na 

respondentovi, jakou odpověď zvolí. 

c) Polootevřené, které jsou kombinací uzavřených a otevřených otázek. 

Polootevřené otázky dávají respondentovi nabídku předem stanovených 

odpovědí, a pokud si z nich respondent nevybere, tak má moţnost odpovědět 

sám individuálně [3]. 

4.1.2  Elektronické dotazování 

 

 S masovým rozšiřováním internetu a elektronické pošty se zvětšuje i moţnost 

rozesílat dotazníky prostřednictvím elektronické pošty [20]. Tento způsob dotazování 

je však moţný pouţít jen za předpokladu, ţe přístup k osobním počítačům 

napojených na internet je záleţitostí všeobecně rozšířenou [3]. 

 

4.2  Metoda výzkumu 
 

 Pro realizaci cílů praktické části jsem v této práci zvolil techniku písemného a 

elektrického dotazování. Oslovení respondenti odpovídali písemně a prostřednictvím 

elektronické pošty na soubor otázek, týkajících se problematiky zaměstnávání 

vězněných osob.  

 Dotazník obsahoval 16 otázek, které byly uzavřené, polootevřené a také 

otevřené, a dotazník byl rozdělen na dvě části. V první části, tedy úvodu, jsem 

seznámil respondenty s cílem výzkumu a ujistil jsem je o zachování jejich anonymity. 

Druhá část dotazníku obsahovala stěţejní otázky, které byly nutné k získání 

informací pro výzkum. 

4.2.1  Výběr respondentů 

 

 S prosbou o vyplnění dotazníků jsem se obrátil na průmyslové firmy různých 

velikostí, které působí v rámci Moravskoslezského kraje. Na území 

Moravskoslezského kraje jsem se zaměřil z důvodu vzdálenosti jednotlivých firem od 
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Věznice Heřmanice. Pokud by totiţ některá z firem projevila zájem o zaměstnávání 

odsouzených, bylo by velmi neekonomické vozit odsouzené na velkou vzdálenost 

z důvodu nákladů za dopravu. Kvůli nákladné dopravě by totiţ pominula jedna 

z výhod, kterou jsou právě nízké náklady na zaměstnávání odsouzených. 

Průmyslové firmy jsem vybral proto, ţe u odsouzených převládají odborné kvalifikace 

vyuţitelné právě pro průmyslovou výrobu. 

4.2.2  Průběh průzkumu 

 

Průzkum probíhal od 1. 3. do 1. 4 2011 a bylo do něj zahrnuto 25 firem. 

V průběhu průzkumu jsem navštívil několik z nich a s prosbou jsem jim předloţil 

dotazník k vyplnění. V některých případech jsem se však setkal s neochotou firem 

dotazník vyplnit. Dalším vybraným firmám jsem adresoval mail s přílohou dotazníku. 

Po měsíci výzkumu jsem obdrţel 11 vyplněných dotazníků, coţ znamená, ţe se 

průzkumu zúčastnilo 44 % dotazovaných firem. 
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5 Analýza získaných dat 
  

Dotazníkového šetření se účastnilo 11 firem z celkového počtu 25. Všechny 

získané údaje jsem vyhodnotil u kaţdé otázky zvlášť a pro kaţdou variantu jsem určil 

procentuální část respondentů, kteří danou moţnost zvolili. Všechny výsledky jsem 

pro lepší přehlednost znázornil i graficky. Po vyhodnocení všech získaných informací 

jsem dospěl k následujícím výsledkům. 

Otázka č. 1: V jakém odvětví Vaše firma působí? 

Graf 5. 1  

 Na tuto otázku odpovědělo 46 % firem, ţe působí ve strojírenství, 36 % uvedlo 

jako hlavní činnost hutnictví. Shodně, tedy 9 % zúčastněných firem, uvedlo, ţe 

působí ve stavebnictví a zahradnictví.  
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Otázka č. 2: Kolik má Vaše firma zaměstnanců? 

Graf 5. 2  

 Na otázku, týkající se počtu zaměstnanců pracujících v dotazovaných firmách, 

odpovědělo 46 % z nich, ţe má 51 aţ 100 zaměstnanců, 27 % uvedlo, ţe 

zaměstnává 1 aţ 50 lidí. Dvě firmy uvedly, ţe mají 501 a více zaměstnanců. Pouze   

9 % z dotazovaných firem uvedlo počet mezi 101 aţ 250 zaměstnanci. Ţádná z firem 

neuvedla moţnost 251 aţ 500 zaměstnanců.   

Otázka č. 3: Kolik zaměstnanců ve Vaší firmě vykonává dělnickou profesi? 

 Graf 5. 3

 

V této otázce uváděly firmy přibliţný počet zaměstnanců zařazených na 

pracovní místo dělnické profese. Výzkumu se účastnily především průmyslové firmy, 

coţ bylo patrné z toho, ţe ve všech případech se přibliţoval počet zaměstnanců 

dělnických profesí více neţ polovině celkového počtu zaměstnanců dané firmy. 
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Otázka č. 4: Jakou kvalifikaci požadujete u zaměstnanců dělnických profesí? 

Graf 5. 4  

 V této otevřené otázce bylo zjišťováno, o které profese mají firmy největší 

zájem. Ve dvou případech uvedlo 9 firem z 11, ţe největší zájem mají o profese 

zámečníka a svářeče. Sedm firem poţadovalo kvalifikaci palič a čtyři kvalifikaci 

obráběč kovů. Shodný počet tří odpovědí uvedly firmy pro kvalifikace jeřábník a 

vazač. Nejmenší zastoupení v poţadované kvalifikaci měla profese elektromontér. 

Otázka č. 5: Jaké jsou průměrné měsíční mzdové náklady na jednoho 

zaměstnance dělnické profese? 

Graf 5. 5  

 Prostřednictvím této otázky bylo zjišťováno, kolik vynaloţí firmy na měsíční 

mzdové náklady jednoho zaměstnance dělnické profese. Na tuto otázku odpovědělo 

10 firem z 11. Jedna firma mzdové náklady odmítla uvést. 60 % firem, coţ odpovídá 

6 firmám z 10, uvedlo, ţe na mzdové náklady jednoho dělníka vynaloţí řádově mezi    

15 001 Kč aţ 20 000 Kč, 30 % uvedlo, ţe vynaloţí 20 001 Kč a více, a 10 % z nich 

vynaloţí náklady na dělníka ve výši 10 001 Kč aţ 15 000 Kč.   
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Otázka č. 6: Měl/a byste zájem seznámit se s podmínkami zaměstnávání vězňů? 

Graf 5. 6  

 Cílem této otázky bylo zjistit, zda firmy mají zájem se seznámit s podmínkami 

zaměstnávání vězňů. Většina z nich, tedy 73 %, uvedlo, ţe se nechce seznámit 

s těmito podmínkami. Naproti tomu 27 % projevilo zájem se dozvědět více o 

zaměstnávání vězňů. Ţádná z firem neuvedla variantu, ţe podmínky zná, a nemá 

tedy zájem se s nimi seznámit.  

Otázka č. 7: Nabízela Vám někdy některá z věznic vězněné osoby k práci? 

Graf 5. 7  

 Touto otázkou bylo zjišťováno, zda věznice nabízejí práci odsouzených 

soukromým firmám. Z odpovídajících firem uvedlo 91 %, ţe nabídku práce 

odsouzených ze strany věznic nikdy nedostaly. Pouze 9 % uvedlo, ţe takovouto 

nabídku někdy dostaly. 
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Otázka č. 8: Zdají se Vám měsíční mzdové náklady na jednoho vězně odborné 

dělnické profese ve výši 9520 Kč jako finančně výhodné? 

Graf 5. 8  

 Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, ţe uvedené mzdové náklady na jednoho 

odsouzeného jsou výhodné pro 100 % firem. 

Otázka č. 9: Jste si vědomi i dalších výhod, které přináší zaměstnávání vězňů? 

Graf 5. 9  

 Touto otázkou bylo zjišťováno, zda si jsou firmy vědomy i dalších výhod, 

kromě nízkých mzdových nákladů, které zaměstnávání vězňů přináší. Ve většině 

případů, tedy v 82 %, uvedly firmy, ţe si dalších výhod nejsou vědomy. Pouze         

18 % firem mělo o dalších výhodách povědomí. 
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Otázka č. 10: Která z výčtu dalších výhod zaměstnávání vězňů se Vám jeví jako 

nejvýhodnější pro Vaši společnost? 

 

Graf 5. 10

 

 Cílem této otázky bylo zjistit, která z dalších nabídnutých výhod, které přináší 

zaměstnávání vězňů, povaţují firmy za nejvýhodnější. Šest firem označilo jako 

nejvýhodnější variantu, ţe nebudou muset řešit problém dovolených, protoţe 

pracovníků budou mít vţdy dostatek. Pět firem vyjádřilo, ţe jako nejvýhodnější 

shledávají úsporu nákladů a ţádnou další výhodu nevidí. Tři firmy jako největší 

výhodu vidí vyřešení problému s pracovní neschopností a dvě z nich spatřovaly 

výhodu v tom, ţe vězeň přijde do práce vţdy připraven a včas  
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Otázka č. 11: Víte o možnosti pronájmu výrobních hal uvnitř věznice, tedy 

střeženého objektu? 

Graf 5.11  

 Na tuto otázku odpovědělo 64 % firem, ţe neví o pronájmu výrobních hal 

uvnitř věznic a nemá o něj ani zájem; 27 % firem uvedlo, ţe o pronájmu výrobních 

hal ví a 9 % se vyjádřilo, ţe o pronájmu neví, ale má zájem se dozvědět více.  

Otázka č. 12: Byli byste ochotni přenést svou výrobu a technologie do 

výrobních prostor Vězeňské služby? 

Graf 5.12  

 Z odpovědí na tuto otázku jasně vyplynulo, ţe ţádná z firem, které se 

zúčastnily výzkumu, není ochotna přenést svou výrobu do výrobních prostor 

Vězeňské sluţby. 
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Otázka č. 13: Z čeho máte obavy při zaměstnávání vězňů? 

Graf 5. 13  

 Touto otázkou bylo zjišťováno, jaké obavy mají firmy při zaměstnávání vězňů. 

Firmy ve většině případů označily více neţ jednu odpověď. Všech 11 firem, které se 

výzkumu zúčastnily, označily jako největší obavu ze sníţené bezpečnosti kmenových 

zaměstnanců. Jako další velkou obavu v 10 případech uvedly firmy v nekvalitní práci 

vězňů. Pět firem označilo moţnost obavy z nedostatečné kvalifikace vězňů pro určité 

pracovní činnosti a dvě firmy vyjádřily svou obavu z nízké produktivity práce. Ţádná 

z firem neuvedla, ţe nemá ţádnou obavu. 

Otázka č. 14: Jste ochotni zaměstnávat vězně? 

Graf 5. 14  

 V této otázce vyjádřily jednomyslně všechny firmy, ţe nejsou ochotny vězně 

zaměstnávat. 
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Otázka č. 15: Kolik vězňů jste ochotni zaměstnat? 

 Na tuto otázku ţádná z firem neodpovídala, protoţe v případě záporné 

odpovědi na otázku č. 14 byly firmy instruovány, aby pokračovaly otázkou č. 16. 

 

Otázka č. 16: Co je hlavní příčinou toho, že nechcete vězně zaměstnat? 

Graf 5. 15  

 Jako hlavní příčinu toho, proč nechtějí vězně zaměstnat, uvedly firmy 

v sedmi případech důvěru. Shodně ve čtyřech případech jako hlavní příčinu vyjádřily 

odbornost a nekvalitní práci a ve dvou případech spatřovaly příčinu v profesionalitě a 

zajištění bezpečnosti práce a poţární ochrany. Jedna z firem také uvedla, ţe vězně 

nezaměstná z důvodu výjezdů zaměstnanců firmy k zákazníkům. 
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5.1  Návrhy a doporučení pro praxi 
 

 Pokud chce Vězeňská sluţba dosáhnout v blízké budoucnosti zvýšení 

zaměstnanosti odsouzených, musí se na tuto oblast zaměřit více neţ doposud. 

Vězeňská sluţba jakoţto instituce musí zvládat řízení lidských zdrojů ze strany svých 

zaměstnanců, ale i odsouzených. Dotazníkovým šetřením byla provedena analýza 

odráţející současný stav zaměstnanosti odsouzených ve vztahu VS a soukromých 

subjektů, která mi přinesla informace, jeţ byly pro mě podkladem pro vypracování 

návrhů a doporučení, které by mohly zlepšit stávající situaci zaměstnávání 

odsouzených. 

 Pro výzkum byly záměrně vybrány různě velké firmy, působící v různých 

odvětvích průmyslu. Ve většině dotazovaných firem působila více neţ polovina 

kmenových zaměstnanců na pracovních místech dělnických profesí. Z toho vyplývá, 

ţe v takovýchto firmách je moţné odsouzené zaměstnat, vzhledem k jejich 

odbornosti a kvalifikaci. Většina odsouzených totiţ dosahuje základního stupně 

vzdělání, nebo je vyučena v nějakém oboru. I přes tuto skutečnost se v některých 

případech nenajdou kvalifikované pracovní síly, které soukromé firmy poptávají. 

V současné době sice v některých věznicích probíhají vzdělávací kurzy určitých 

oborů, ale tyto kurzy jsou pro velmi malý počet odsouzených. Proto je nutné, aby tyto 

kurzy byly zřizovány pro větší počet odsouzených a také rozšířeny o další obory.  

 Jednou z výhod zaměstnávání odsouzených jsou nízké mzdové náklady. 

Toho by měla VS vyuţít a prezentovat tuto skutečnost firmám na trhu. Z výzkumu 

sice vyplývá, ţe 73 % dotázaných firem nemá zájem se seznámit s podmínkami 

zaměstnávání odsouzených, ale nezanedbatelná část, 27 % firem o seznámení 

s podmínkami zájem projevila. 

 Velký nedostatek v zaměstnávání odsouzených shledávám v nabídce 

odsouzených jakoţto pracovní síly. Většině firem nikdy zaměstnání odsouzených 

nebylo nabídnuto. Odsouzení jakoţto pracovní síla znamenají pro VS velký 

ekonomický přínos, ale ten není v současné době plně vyuţit. Tato situace by se jistě 

zlepšila, kdyby ve všech věznicích bylo zřízeno tabulkové místo pro pracovníka, který 

by zajišťoval propagaci práce odsouzených a působil tedy jako obchodní zástupce 

nabízející sluţby VS. Na trhu je běţné, ţe firmy propagují své sluţby a k tomu by 
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měla směřovat i VS. Není potom divu, ţe o dalších výhodách zaměstnávání 

odsouzených má povědomí pouze 18 % firem. 

 Vězeňská sluţba nabízí kromě pracovních sil také výrobní prostory 

k pronájmu. Více neţ polovina firem se vyjádřila, ţe o pronájmu nemá ţádné 

informace, ale nemá o ně ani zájem. Bylo by však dobré se zaměřit alespoň na firmy, 

které o těchto moţnostech vědí, anebo by je tato nabídka zajímala. Pokud by jim byla 

tato nabídka dostatečně prezentována, jistě by se našla nějaká firma, která by byla 

ochotna svou výrobu přenést do výrobních prostor VS. 

 Z nedostatečné komunikace mezi VS a soukromými firmami vyvstávají 

stále další problémy bránící v zaměstnávání odsouzených, mezi které patří různé 

obavy firem. Takovéto obavy potom vedou k tomu, ţe ţádná z nich není ochotna 

odsouzené zaměstnat. 

 Jako hlavní příčinu současné neţádoucí situace však vidím ekonomickou 

situaci VS. Ani nejlepší management nedokáţe bez potřebných financí úspěšně řídit 

podnik. V současné době se ve VS redukují stavy zaměstnanců, šetří se na energiích 

i bezpečnosti. Proto je nemyslitelné investovat nějaké finanční prostředky právě do 

zaměstnávání odsouzených. 

 Vláda ČR si ale neuvědomuje, ţe investice do zaměstnávání odsouzených 

mohou přinést ekonomický prospěch do takové míry, ţe Vězeňská sluţba by se stala 

do jisté míry nezávislou institucí na statním rozpočtu.   
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6 Závěr 
 

Vězení jako administrativní aparát vzniklo v průběhu 19. století, kdy bylo 

trestání na veřejnosti nahrazeno vězeňským zařízením k nápravě odsouzených. Mezi 

základní principy moderního vězeňství patřila od počátku práce, neboť je všeobecně 

známo, ţe práce osob ve výkonu trestu odnětí svobody má významnou sociálně 

výchovnou funkci. 

V minulé době bylo pohlíţeno na odsouzeného jako na škůdce společnosti, 

který měl pocítit tvrdost státní moci. Součástí tohoto postupu byla i nucená práce. 

Humanizace vězeňství v ČR po roce 1989 však přinesla s sebou i nový pohled na 

vězeňskou práci. Zaměstnávání odsouzených vnímá samotná Vězeňská sluţba jako 

činnost, „pomocí které se v rámci resocializačního programu usiluje o přijatelný 

návrat odsouzeného do společnosti cestou získání konkrétní odbornosti, kvalifikace a 

v neposlední řadě potřebných pracovních návyků.“ (Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu 

trestu odnětí svobody.) 

  Zaměstnávání odsouzených má v podstatě dvojí podobu: ve vnitřní reţii a 

vlastní výrobě, nebo u podnikatelských subjektů na základě smluvního vztahu mezi 

věznicí a podnikatelským subjektem. Provedeným šetřením bylo zjištěno, ţe 

soukromé subjekty nemají zájem o vyuţití vězeňské práce.  

Příčin ne příliš uspokojivého stavu v zaměstnávání vězňů je celá řada, a to jak 

ze strany vězeňské sluţby, tak i podnikatelských subjektů. Především chybí na obou 

stranách schopný management s ekonomickým a obchodním viděním, který by 

dokázal motivovat věznice (i odsouzené) i podnikatelské subjekty k vzájemně 

výhodné hospodářské a výdělečné činnosti. Hospodářskou a podnikatelskou činnost 

věznic je třeba opřít o legislativu vycházející z praktické znalosti aktuální situace. Na 

druhé straně je třeba informovat podnikatelské subjekty o moţnostech a podmínkách 

zaměstnávání odsouzených a o vyuţití výrobních prostor a technologií věznic. Zde 

by mohla sehrát svou roli kvalitní práce s médii a propagace zaměstnávání 

odsouzených, která by dokázala veřejnosti srozumitelně vysvětlit ekonomickou i 

společenskou roli zaměstnávání vězněných osob.  

Hlavním problémem českého vězeňství je nedostatek financí, který se promítá 

i do (hospodářské) činnosti věznic a zaměstnávání vězňů. Bez investic do 
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modernizace a výstavby nových výrobních kapacit v českých věznicích se do 

budoucna neobejdeme. Chci věřit tomu, ţe při řešení této otázky uţ jsme udělali 

první kroky.    
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