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Cílové podskupiny trestaných osob 

podskupina charakteristika zapojení 

Osoby ve 

výkonu trestu 

odnětí 

svobody činné 

v rámci 

provozu 

věznice 

Uvedení odsouzení konají práci, jejíž výsledky spotřebovává 

samotná věznice a nelze s nimi obchodovat. 

Z hlediska 

veřejných zakázek 

se nejedná o 

relevantní skupinu 

Osoby ve 

výkonu trestu 

odnětí 

svobody činné 

v rámci 

Středisek 

hospodářské 

činnosti VSČR 

Osoby jsou zaměstnávány přímo věznicemi a plní úkoly 

spojené s činností příslušného Střediska hospodářské 

činnosti. Přehled nabízených služeb a výrobků lze nalézt na 

webových stránkách 

http://vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/old/060516_K

atalog_SHC.pdf 

Zapojení se 

odehrává formou 

přímých nákupů 

dle § 30 písm. b) 

ZZVZ1. 

Osoby ve 

výkonu trestu 

odnětí 

svobody činné 

pro 

zaměstnavatel

e odlišné od 

VSČR 

Osoby ve výkonu trestu odnětí svobody mohou vykonávat 

práci pro jiné zaměstnavatele v rámci k tomu uzpůsobeného 

areálu (zejména uvnitř věznice). Tato skupina naráží na celou 

řadu komplikací – nemalé vstupní investice a provozní 

náklady, případně též bezpečnostní otázky. Zahájení takovéto 

činnosti dodavatele je vázáno na provádění stavebních úprav 

a opatření, schvalovací procesy VSČR, případně i na transport 

odsouzených a jen samotná příprava výrobního programu 

může trvat dlouhou dobu, což by v případě zadávacího řízení 

mohlo působit jako překážka pro dodavatele, kteří 

v příslušném režimu dosud nepůsobí, v přístupu k veřejné 

zakázce. Naopak dodavatelé, kteří zde již působí, by se 

dostávali do pozice zvýhodněné. Z uvedeného důvodu může 

být výlučný požadavek na uplatnění právě této nepřípustný 

z hlediska zásady rovného zacházení. 

Požadavek 

zaměstnávání 

výlučně této cílové 

podskupiny je 

nevhodný. Při 

vhodné kombinaci 

s dalšími 

skupinami osob 

znevýhodněných 

však o zapojení 

této skupiny 

uvažovat lze 

Osoby 

propouštěné z 

Osoby provázené značnými sociálními i ekonomickými 

problémy: šok ze svobody, změna životních podmínek, možné 

Tyto osoby (a 

případně i jejich 

                                                           
1
 K úvaze se nabízí legislativní rozšíření této možnosti i na zadavatele, kteří nejsou „Českou republikou“ – tedy 

na obce, kraje či veřejné vysoké školy 

mailto:sovz@mpsv.cz
http://vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/old/060516_Katalog_SHC.pdf
http://vscr.cz/client_data/1/user_files/19/file/old/060516_Katalog_SHC.pdf
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výkonu trestu profesní zakrnění zaměstnance za dobu VTOS, zadluženost.  zaměstnavatelé) 

mohou 

spolupracovat se 

sociálním 

kurátorem 

(úředníkem 

příslušného 

obecního úřadu 

obce s rozšířenou 

působností), 

případně úřadem 

práce, neziskovými 

organizacemi 

apod. 

Osoby 

podmíněně 

propouštěné 

Platí totéž co pro předchozí skupinu. Pobyt na svobodě je 

navíc podmíněn plněním určitých podmínek, oproti předchozí 

skupině může přibýt dohled a asistence Probační a mediační 

služby ČR. Jedná se o skupinu zvýšeně citlivou a zranitelnou, 

když návrat do věznice hrozí nejen v důsledku páchání 

případné další trestné činnosti, ale i jen v případě neplnění 

uložených podmínek (neosvědčení se). 

Kromě výše 

uvedeného 

spolupracuje cílová 

osoba rovněž 

s Probační a 

mediační službou 

Osoby 

odsouzené 

k podmíněném

u trestu odnětí 

svobody 

Osoby neprovází sociální zátěž srovnatelná se dvěma 

předchozími skupinami – trest odnětí svobody jim pouze 

hrozí při neplnění uložených podmínek, nepřicházejí tedy 

z vězeňského režimu do jiné sociální reality. Takováto osoba 

zpravidla nebyla vytržena ze svého přirozeného sociálního 

prostředí, může disponovat určitým sociálním zázemím apod. 

Osoby podmíněně odsouzené k trestu odnětí svobody a 

současně k peněžnímu trestu se (jsou-li současně 

nezaměstnané nebo z jiného důvodu bez příjmů) jsou 

ohroženy rizikem stěží vyhnutelného neplnění podmínek, 

eventuálně páchání další trestné činnosti. Jejich trest 

alternativní může být snadno přeměněn v trest odnětí 

svobody v důsledku neosvědčení se. 

dtto 

Osoby 

vykonávající 

trest domácího 

S ohledem na připravované spuštění elektronického 

monitoringu odsouzených lze postupně očekávat vzrůst 

četnosti takovýchto případů. 

dtto 
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vězení Osoba internovaná v domácím vězení s sebou ponese 

všechnu běžnou sociální zátěž. Pokud nezíská možnost 

výkonu zaměstnání, může její frustrace začít postihovat i 

ostatní členy domácnosti. 

Osoby se 

záznamem 

v rejstříku 

trestů 

Fakticky zahrnuje všechny ostatní kategorie a aplikovat je 

může zadavatel, který necítí potřebu poskytovat příležitost 

k zaměstnání konkrétní cílové podskupině. 

V případě uvedené 

skupiny je namístě 

pokračovat v úsilí o 

změnu v přístupu 

zaměstnavatelů 

k požadavkům na 

bezúhonnost 

(zejména pokud 

jde o nedůvodnost 

a nadužívání 

požadavku výpisu, 

resp. možnost 

získávání 

relevantnějších 

informací (vč. 

spáchaného 

přečinu či zločinu, 

postoje osoby 

k vlastní kriminální 

minulosti etc.)).2. 

 

                                                           
2
 K otázce legitimity požadavků na výpis z rejstříku trestů lze odkázat na brožuru: „Dobrý skutek, dobrá 

investice“ zapsaného spolku Rubikon Centrum (http://www.rubikoncentrum.cz/download/e-

prirucka_dobry_skutek_dobra_investice.pdf) a doporučení Veřejného ochránce práv sp. zn.: 30/2010/DIS/LO ze 

dne 22. 04. 2011 (http://www.ochrance.cz/uploads/tx_odlistdocument/Doporuceni_rejstrik-trestu.pdf). 
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