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Práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody má 
mnohá úskalí, která s sebou vězeňské zdi a vězeňský 
režim přinášejí. Stejně tak má tato práce také obrov-
ské množství specifik, která ji dělají komplikovanější 
a vlastní realizaci často ztěžují. Celou tzv. penitenciár-
ní, ale částečně i postpenitenciární péčí se pak prolíná 
problém povědomí veřejnosti o výkonu trestu jako ta-
kovém. O jeho podmínkách, o jeho specifikách, jeho 
nastavení. O věznicích jako takových, o režimech, které 
v nich jsou zavedeny. O zaměstnancích, kteří v nich od-
souzené hlídají, ale také s nimi pracují jako odborníci 
a profesionálové ve svých oborech. A samozřejmě také 
o odsouzených, kteří v nich vykonávají své tresty. Kteří 
se připravují na své životy a snaží se vyřešit příčiny své-
ho páchání trestné činnosti. 

Veřejnost můžeme pro potřeby tohoto textu chápat 
jako veřejnost laickou a odbornou. Ta laická do naší 
práce aktivně zasahuje především po propuštění pa-
chatele z vězení při jeho návratu do běžného života. 
Při zapojení do denního života. Ta odborná pak v oka-
mžicích, kdy se s naším klientem dostaneme do pole 
působnosti toho konkrétního odborníka. V takových 
chvílích v mnoha případech narážíme na neznalost 
prostředí výkonu trestu odnětí svobody a absenci 
pochopení potřeb resocializačního procesu jedince 
ve vztahu ke společnosti, systému a jeho nastavení. 
Na jednu stranu je to částečně logické, protože se jed-
ná opravdu o úzce vyhraněnou skupinu a jedinečně 
nastavené prostředí. Na druhou stranu je to nepocho-
pitelné u té části odborné veřejnosti, která ve svém 
poli působnosti osoby ve výkonu trestu odnětí svo-
body a po propuštění má. Tristní je to navíc ve chví-
li, kdy tato část odborné veřejnosti spadá pod stej-
ný subjekt. Pod Ministerstvo spravedlnosti ČR. Ano, 
hovořím o soudcích, státních zástupcích, Probační 
a mediační službě ČR a Vězeňské službě ČR. Samot-
né ministerstvo totiž dlouhodobě selhává ve sdílení 
informací mezi těmito subjekty a ve vzdělávání svých 
jednotlivých složek. Běžně tedy narážíme na nezna-
lost problematiky a neochotu mnohých jedinců uve-
dených subjektů informace ze svých a „sousedících“ 
oborů sdílet a získávat. A bohužel také ostatní systé-
my akceptovat. Pokud k tomu přidáme často nemalou 
míru zákonem dané možnosti těchto subjektů určovat 
a nařizovat, dostáváme se do situací nelogických a ab-
surdních, ale také do nařízení nesplnitelných, proti 
sobě stojících nebo systému škodících. Ostatně vyso-
ká míra recidivy je toho také důkazem. 

S přibývajícími novelami a úpravami zákonů, které 
reagují často překotně a nekoncepčně na potřeby sys-
tému, společnosti a jedince, se pak běžnými situacemi 
stávají takové prvky, kdy pro potřebu jedné části celku 
nelze vyhovět jeho jiné části. Systém se tak profiluje 
jako nefunkční, jedinec není schopen plnit jeho poža-
davky. To s sebou přináší neefektivnost nastavovaných 
změn, potřebu jejich další úpravy, a tedy následné opě-
tovné zhoršení podmínek pro splnění nařízení a pokynů 
pro jedince. A kolo recidivy se roztáčí dál. 

V oblasti výkonu trestu odnětí svobody dlouhodo-
bě bojujeme s neznalostí místa výkonu trestu přede-
vším na straně soudců a státních zástupců. Jen obec-
né povědomí o zákonech a předpisech upravujících 
chod vězeňského systému totiž nedovede pracovat 
s jedincem, průběhem jeho výkonu trestu, přípravou 
na propuštění a život na svobodě. Nepochopení potřeb 
resocializačního procesu, stejně tak jako neochota re-
socializaci vnímat jako soubor jednotlivostí naváza-
ných na každého jedince dle jeho osobnosti a jedineč-
nosti jeho aktivit, nám vytváří systém vysoké recidivy 
zacyklený množstvím nesystémových a chybných 
rozhodnutí. 

Rozhodnutím v současné době asi s největším 
a nejtvrdším dopadem na osoby v českých věznicích 
je rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 
317/2017-38 ze dne 20. prosince 2017. Jistě tento efekt 
nebyl záměrem soudců, zvláště pak v případě, kdy se 
do života ve věznicích ve velkém promítl až v lednu 
2022. Pokud ale někdo disponuje tak obrovskou pra-
vomocí, musí odpovědnost za svoje rozhodnutí mno-
honásobně násobit a být o svých názorech nejen sto-
procentně přesvědčen, ale vyjadřovat se pouze k těm 
faktům, která velice dobře zná a má o nich maximální 
povědomí. Člověk znalý alespoň základního nastavení 
výkonu trestu odnětí svobody by totiž nemohl říct, že 
„odsouzenému ve výkonu trestu odnětí svobody jsou 
jeho základní životní potřeby zajišťovány věznicí, aniž 
by musel disponovat nějakými finančními prostředky“ . 

Věděl by totiž, že to tak není, že existuje mnoho zá-
kladních potřeb, které odsouzenému věznice nezajiš-
ťuje. Myslet si totiž, že mezi základní potřeby patří 
pouze zajištění stravy a místa ke spánku, by nás pře-
sunulo o mnoho století zpátky. Mezi základní lidské 
potřeby ve 21. století totiž jistě můžeme počítat také 
potřeby sociální a potřeby dané nastavením povinností 
daných zákony. Ve výkonu trestu odnětí svobody jsou 
to například:

Střety řízení, střety s realitou
Petr Schneedörfler 
LIGHTHOUSE spolek
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Povinné a nutné platby

■ výživné – ať stanovené soudem nebo jako výživné 
„dobrovolné“ 1

■ další vyživovací povinnosti – k dětem jako vyživo-
vaným osobám, manželce/manželovi nebo dalším 
osobám

■ podpora rodině, která se ocitla bez příjmu jednoho 
ze svých členů

■ finanční podpora osoby blízké – například u seniorů 
hrazení nákladů na bydlení z důchodů, u dětí v dět-
ských domovech platby dětským domovům, příspě-
vek na školné apod.

■ náhrada škody způsobená trestnou činností 
■ splátkové kalendáře uzavřené s věřiteli

Zdravotní péče a hygiena

■ doplatky na léky – není možné vždy zajistit potřebné 
generické léky, tedy bezpoplatkový lék

■ hrazení léků – nosní kapky, léky proti bolestem nebo 
horečce (Paralen) 

■ doprava k lékaři – v některých případech potřeby lé-
kařské péče mimo vězeňské zařízení

■ zdravotnické a protetické pomůcky – nejsou v plné 
výši hrazeny ze zdravotního pojištění, a to včetně in-
kontinenčních pomůcek

■ hygienické prostředky – odsouzený bez příjmu do-
stane pouze základní balíček (1 toaletní papír, na za-
čátku VTOS zubní pastu a kartáček)

Komunikace 

■ poplatky za telefonní hovory osobám blízkým nebo 
advokátovi

■ známky na osobní a úřední korespondenci
■ dopisní papíry, psací potřeby, obálky
■ náklady na odeslání pošty v případě vrácení poštov-

ní nebo balíkové zásilky

Úřední záležitosti

■ vyhotovení občanského průkazu
■ ověření podpisu na plné moci – úkony k řešení pro-

blematiky dluhové zátěže, podání insolvenčního 
návrhu, zastupování v dědickém řízení, aktivity dětí 

1 dle § 2 odst. 2 písm. d) vyhlášky Ministerstva spravedlnos-
ti č. 10/2000 Sb. o srážkách z odměny osob, které jsou ve 
výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu roz-
hodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvlášt-
ních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů

umístěných v dětských domovech a jiné, kde se vy-
žaduje souhlas obou rodičů, jednání se státními úřa-
dy, jednání s bankami a věřiteli

■ ověřování listin
■ výpis z rejstříku trestů
■ kolky a poplatky za vyhotovení úředních listin – na-

příklad rozsudky

Související s VTOS

■ poplatky za jízdné při studiu nebo rekvalifikaci
■ úhrada nákladů výkonu trestu 
■ finanční prostředky na extramurální aktivity progra-

mu zacházení a na přerušení VTOS
■ finanční prostředky na cestu domů a na první dny 

po propuštění

Díky výše uvedenému rozhodnutí máme dnes ve vězni-
cích desítky a stovky osob, kterým není dovoleno mno-
hé z výše uvedeného, například zákonné potřeby, uspo-
kojovat a realizovat, a to i přesto, že takové omezení 
zákonodárce nikdy nezamýšlel, není ani potřebou danou 
systémem v rámci resocializačního procesu, a navíc do-
konce stojí proti některým zákonem daným povinnos-
tem. Například proti úhradě výživného. Díky rozhod-
nutí soudů vycházejících a odkazujících se na uvedený 
rozsudek Nejvyššího správního soudu došlo k tomu, že 
příjemci starobních a invalidních důchodů i po provede-
ní srážky na straně České správy sociálního zabezpečení 
na základě exekučních příkazů zůstane z jejich důchodů 
v případě, že mají ve věznici evidovaný exekuční příkaz 
k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohle-
dávky, částka ve výši 0 Kč! Právě z důvodu konstatová-
ní soudů, že jsou odsouzeným ve vězení hrazeny jejich 
základní životní potřeby a nepotřebují tedy žádné další 
finanční prostředky. Z důchodu nemůže taková osoba 
v současné době hradit například soudem stanovené 
výživné, použít zákonem stanovenou nezabavitelnou 
částku na vyživovanou osobu, hradit si potřebné léky, 
korespondenci nebo pomoct svým blízkým osobám 
s hrazením výdajů na bydlení.

Nechat nezletilou osobu bez soudem stanoveného 
výživného a nepřímo se tak podílet na neplacení výživ-
ného je přesně tím problémem, který dle našeho názo-
ru jednoznačně vychází z obrovské odtrženosti soudů 
od reality běžného života. Stejně tak nebezpečný může 
být ale i střet dvou různých druhů řízení, kdy jeden soud 
požaduje to, a druhý ono. A jejich rozhodnutí se spo-
lu nepotkávají. Typickým příkladem je povinnost hra-
dit škodu z trestné činnosti a řešit své dluhy u podmí-
něného propuštění na straně jedné, a nepoctivý záměr 
v insolvenčním řízení deklarovaný ze zápisu v trestním 
rejstříku (zvláště u majetkové nebo hospodářské trestné 
činnosti) na straně druhé. PP vs. INS.



32

 T R E S T N Í  P R ÁV O  3/2022o D b o R N é  č l á N k y   

Asi lze považovat za logické, když „pépéčkové“ se-
náty požadují, aby měly propuštěné osoby vyřešenou 
svoji dluhovou zátěž. Sami odsouzení totiž uvádějí pro-
blém s financemi, a především s dluhy, jako význam-
ný rizikový faktor. Stejně tak tento problém detekuje 
i Vězeňská služba ČR a neziskové organizace2. Logické 
současně na druhou stranu je, když se institut oddlužení 
povoluje takovým osobám, které ho nezneužívají a při-
stupují k němu s poctivým záměrem. Potud asi není co 
systému vytýkat. Problém nastává ale ve chvíli, kdy není 
možné pohledy obou soudů skloubit. Kdy není možné 
oddlužení z důvodu páchání trestné činnosti, respektive 
je velice rizikové nebo není pravděpodobné jeho schvá-
lení, a „pépéčkový“ soud jako problém propuštění vidí 
to, že není podaný insolvenční návrh spojený s návrhem 
na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře 
se zpeněžením majetkové podstaty. Někdo si řekne, že 
přece není problém to zkusit. Podat insolvenční návrh 
a počkat na výsledek. 

Tak jednoduché to ale není. Insolvenční návrh lze 
podat a soud může zamítnout návrh na povolení oddlu-
žení primárně ze dvou důvodů. Tím prvním je nepoctivý 
záměr a tím druhým tzv. nedostatečná ekonomická na-
bídka.3 Pokud má dlužník dostatečný příjem a splňuje 
požadovanou hodnotu plnění, pak je jediným zákonným 
důvodem zamítnutí právě nepoctivý záměr4. A nezáleží 
na tom, co do něj soud obsáhne. Nepoctivý záměr s se-
bou přináší další problém, že jakýkoliv další insolvenční 
návrh dlužníka na povolení oddlužení může být po dobu 
dalších 5 let zamítnut5. Navíc je zde ještě riziko, že in-
solvenčním soudem použitý termín „nepoctivý záměr“ 
bude „pépéčkovým“ soudem shledán jako důvod zamít-
nutí žádosti o podmíněné propuštění. Nepoctivý záměr 
se logicky s chováním hodným předčasného propuštění 
z výkonu trestu odnětí svobody neslučuje. Stejně jako 
nemít vyřešenou svoji dluhovou problematiku, kdy 
soud za nejjednodušší způsob při projednávání žádos-
ti o podmíněné propuštění vidí řešení v podání návrhu 
na oddlužení. 

Úprava systému oddlužení v červnu 20196 s sebou 
přinesla typickou ukázku neschopnosti systému správ-
ně nastavit a následně realizovat své vlastní požadav-
ky ve vztahu k běžným občanům. Sice soudci a státní 

2 ČERNÁ, Š., SCHNEEDÖRFLER, P. Nízká úroveň fi-
nanční gramotnosti a vysoká míra zadluženosti jako rizi-
kový faktor páchání trestné činnosti. Trestní právo . Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a. s., č. 4/2021, s. 34–39. ISSN 1211-
2860.

3 § 395 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způso-
bech jeho řešení.

4 § 395 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení.

5 § 395 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způso-
bech jeho řešení.

6 Zákon č. 31/2019 Sb.

zástupci rádi vytýkají odsouzeným neznalost zákonů 
a předpisů, nejraději neschopnost změny adresy pro do-
ručování, ale od června 2019 často selhávaly právě sa-
motné soudy ve věcech mnohem důležitějších. Šlo nej-
častěji o neznalost systému provádění srážek z pracovní 
odměny odsouzených7 ve výkonu trestu odnětí svobody, 
kdy soudy rády používaly výpočet pro nezabavitelnou 
část mzdy8. Ostatně dodnes se setkáme s dotazy na pro-
vádění srážek u osob ve výkonu trestu odnětí svobo-
dy ze strany insolvenčních správců. Stejně tak některé 
soudy nedovedly řádně stanovit podmínky provádění 
srážek u osob ve vězení v návaznosti na hrazení soudem 
stanoveného výživného, kdy docházelo ke dvojímu hra-
zení jak na straně insolvenčního správce, tak na straně 
věznice.

Problém se střetem dvou různých soudních agend 
má však v rámci podmíněného propuštění mnohem 
hlubší kořeny. Zvláště ve vztahu k hrazení škody nebo 
řešení dluhů. Nemusí jít vždy jen o různé požadavky 
soudů, ale například o neznalost problematiky odlišné 
agendy, jejích postupů a nastavení. Při našich návště-
vách projednávání podmíněných propuštění, kterých 
jsme v rámci celé ČR realizovali více než 1 280, jsme 
často zaznamenali neznalost sytému provádění exekuč-
ních srážek. Jak „pépéčkoví“ soudci, tak státní zástupci 
se velice často spokojili při odpovědi na dotaz na hra-
zení škody s odpovědí odsouzeného, že „bude mít plat 
20 000 Kč a na škodu bude hradit alespoň 8 000 Kč 
měsíčně“. Přitom možnost, že by náhrada škody byla 
na prvním místě v pořadí přednostních pohledávek a ne-
existovala by žádná pohledávka nepřednostní (případně 
novějšího data) je opravdu minimální. Za 13 let naší 
praxe jsme takovou situaci zaznamenali jen v jednot-
kách případů. 

Samotná náhrada škody je pak tématem, na které 
dlouhodobě upozorňujeme, ale nikdo se mu nevěnuje 
s potřebnou razancí. Chceme, aby pachatelé hradili po-
škozeným. Máme restorativní justici, která si dává za cíl 
vztahy mezi pachateli a obětmi narovnat. Máme  registr 
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, máme 
Probační a mediační službu, která dokonce majetko-
vou újmu uvádí na prvním místě ve výčtu spolupráce 
s poškozenými. Přesto ale neexistuje od těchto subjektů 
žádné využitelné doporučení, jak při náhradě škody po-
stupovat. V roce 2020 jsme se v rámci naší organizace 
rozhodli sestavit určitou úvahu k tomuto tématu skrze 

7 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., 
o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu od-
nětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami 
z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných 
zařízení a o úhradě dalších nákladů.

8 Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu zá-
kladní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíč-
ní mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad 
kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení.
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dokument Možnosti rozdělení finanční náhrady škody 
u pachatelů ve výkonu trestu odnětí svobody. Dokument 
od nás převzalo Nejvyšší státní zastupitelství a Vězeň-
ská služba ČR, ale žádné další pokračování nebylo re-
alizováno. Nikdo z těch, kterým náleží povinnost tuto 
problematiku řešit, neprojevil žádný zájem nebo další 
aktivitu. Proto jsme se rozhodli dokument aktualizovat, 
a ještě v tomto roce bude vydána nová verze obsahují-
cí další vývoj této velice důležité části resocializačního 
procesu. 

Nebezpečnost těchto situací je nejenom v neschop-
nosti soudů rozhodovat podle zákonů a v určité logice, 
kterou pochopí běžný občan, ale především ve snižová-
ní důvěryhodnosti v postupy soudů, ale i státních zá-
stupců. Pokud státní zástupkyně při projednávání pod-
míněného propuštění opakovaně řekne, že je dobře, že 
odsouzený využil konkurz poté, co je soudu jako důkaz 
předložena vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, je 
otázka, které další výroky státní zástupkyně jsou stej-
ně chybné a trpí jasnou absencí znalosti podstatné části 
věci, ke které se má vyjadřovat. Stejně tak je nereál-
né si vážit soudce, který zamítne žádost o podmíněné 
propuštění odsouzené, která byla odsouzena za škodu 
v řádech desítek milionů korun na pozici účetní, a dopo-
ručí jí, aby nenastupovala do zaměstnání na pozici zdra-
votního personálu, ale hledala si práci na pozici účetní. 
Jako účetní může dle soudce brát 70 000 Kč měsíčně, 
kdy lze 50 000 Kč dávat na škodu a 20 000 Kč si nechat 
na vlastní život. 

Je nutné si uvědomit, že v takových případech může 
velice rychle ztratit odsouzená osoba motivaci cokoliv 
řešit v rámci své resocializace. Požadavky soudu jsou 
často nejenom nereálné, ale především nerealizovatelné 
v běžném životě. V období výkonu trestu odnětí svo-
body odsouzené osoby realizují aktivity programu za-
cházení nebo spolupracují s neziskovými organizacemi 
a sociálními kurátory, kteří jim předkládají informace 
reálné a jiné, než pak zaznívají u soudů. Celý systém 
penitenciární a postpenitenciární péče tím pak získává 

obrovské trhliny. Jeho efekt je snižován, a to s ohledem 
na lavinový efekt, který takovéto výroky a požadavky 
soudů a státních zástupců distribuuje dále do vězeňské-
ho systému formou „vězeňské šuškandy“. 

Jakákoliv taková ztráta motivace a chuti něco změ-
nit s sebou přináší vysoké riziko opětovného páchání 
trestné činnosti. To s sebou nese další negativa v podo-
bě zátěže systému a dopadu na společnost a její jedin-
ce. Přitom by stačilo umět komunikovat a předávat si 
informace. Nebát se přijít si pro radu za tím, kdo dané 
problematice rozumí. Neziskové organizace dovedou 
generovat poměrně kvalitní a odborné výstupy, se kte-
rými mohou další subjekty dobře pracovat. Bohužel ale 
i v řadách neziskových organizací je mnoho nekvalit-
ních výstupů, které se v poslední době soustředí do ně-
kolika jednotlivých subjektů. Některé neziskové orga-
nizace dnes již své vlastní zájmy předsazují před zájmy 
klientů, na jejichž pomoc čerpají často nemalé finanční 
dotace. Pomáhají jim v tom také dlouhodobé a osobní 
vztahy, které si tvoří na ministerstvech a ve vedení ně-
kterých jeho složek. Obrovské rezervy jsou také v práci 
Probační a mediační služby ČR, která se dnes například 
místo zkvalitnění a zvýšení úrovně dohledu po podmí-
něném propuštění zcela nekoncepčně snaží opanovat 
období výkonu trestu odnětí svobody. 

Na druhou stranu je zde vidět velký posun v otevře-
nosti, kterou dovedou někteří soudci a státní zástupci 
využít a zbavit se tak obavy z komunikace s neziskový-
mi organizacemi. Díky tomu jsme mohli v posledních 
letech prezentovat naše výstupy na půdě soudů, státních 
zastupitelství, ale také třeba naposledy na Justiční aka-
demii. Nyní je tedy potřeba veškeré informace dostávat 
ke konkrétním soudcům, státním zástupcům, probačním 
úředníkům, insolvenčním správcům nebo exekutorům, 
aby se celý systém zefektivnil a dobrá práce nemalé čás-
ti odborné i laické veřejnost se konečně pozitivně pro-
mítla do čísel ukazujících recidivu v České republice. 
Náprava odsouzeného je o celku, o systému, o komuni-
kaci mezi všemi, kteří se na tomto procesu podílí.   


