
 
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
Za období od 1. ledna 2021 do 31.12.2021 

 

 

Výroční zprávu zpracovala: Ing. Zuzana Tinglová 

Výroční zprávu ověřila Kontrolní komise dne:  

Zpracování výroční zprávy za rok 2021 proběhlo v souladu s platnými předpisy. 



 

VIZE 

Účelem Asociace je propojování různých aktérů v oblasti vězeňství a trestní justice a přispívání k systémovým změnám v oblasti naplňování trestní 

spravedlnosti. Cílem asociace je spoluvytváření systému, který zohledňuje zájmy a potřeby trestaných osob, obětí i celé společnosti. 

Cílem je podporovat sdílení a rozvoj know-how v oblasti řešení příčin i následků trestných činů. Podporujeme šíření osvědčených programů, které 

přispívají k integraci lidí s trestní minulostí do společnosti a reagují také na potřeby obětí i širší komunity.  

 

Naše priority 

● Propojujeme aktéry v oblasti vězeňství a trestní justice 

● Vytváříme prostor pro mezioborovou spolupráci odborníků ve vězeňství 

● Prosazujeme progresivní změny pro úspěšné začlenění trestaných osob do společnosti 

● Rozvíjíme dobrou praxi v přípravě na propuštění i následné péči 

● Přinášíme zkušenosti lidí s trestní minulostí  



 

PROGRAMOVÉ DESATERO 

Programové desatero je základním vodítkem pro činnost AOOV. 
 

1. Nastavení trestní politiky je efektivní a směřuje k rehabilitaci, nápravě narušených vztahů a nahrazení způsobené újmy 
 

2. Vězení připravuje na bezpečný návrat na svobodu, podporuje participativní model spolupráce s vězněnou osobou, čímž se snižuje recidiva 
 

3. Vězněná osoba rozvíjí pozitivní vztahy s rodinou a okolím 
 

4. Vězněná osoba systematicky pracuje na zvýšení svého vzdělání, kvalifikace a zaměstnatelnosti  
 

5. Vězněná osoba má možnosti plnit své závazky  
 

6. Vězněná osoba má možnost řešit svoji závislost na návykových látkách  
 

7. Osoba opouštějící vězení má možnost si zajistit základní životní potřeby a stabilizovat svoji životní situaci 
 

8. Existuje dostupná kontinuální a komplexní podpora po propuštění 
 

9. Zapojení aktéři spolupracují  
 

10. Společnost je připravena dát propuštěným odsouzeným šanci k novému začátku 
 

 

 

  



 

PRINCIPY NAŠÍ PRÁCE 

Rozvíjíme know-how a šíříme osvědčené programy 

Podporujeme sdílení a rozvoj know-how v oblasti řešení příčin i následků trestných činů. Podporujeme šíření osvědčených programů, které přispívají k 

integraci lidí s trestní minulostí do společnosti a reagují také na potřeby obětí i širší komunity. 

Podporujeme spolupráci napříč sektory 

Podporujeme spolupráci aktérů v oblasti veřejné správy, nevládního sektoru, komerční i akademické sféry s cílem vytvářet funkční partnerství 

zacílená na zefektivnění systému trestní justice. 

Usilujeme o systémovou změnu 

Ve spolupráci s danými aktéry usilujeme o změny v systému, které zlepšují podmínky pro úspěšnou integraci lidí s trestní minulostí a obnovu trestným 

činem narušených vztahů. 

Orientujeme se na dopad 

Podporujeme sběr a vyhodnocování dat k efektivitě jednotlivých intervencí a usilujeme o rozvoj znalostí a dovedností, jak dopad měřit. 

Pracujeme s veřejností 

Zvyšujeme informovanost laické veřejnosti i politické reprezentace o problematice trestní politiky, vězeňství, příčin trestných činů a řešení jejich 

následků. Pomáháme veřejnosti porozumět širším souvislostem tohoto problému. 

 

  



 

STRATEGICKÝ PLÁN PRO ROK 2021 
Dlouhodobým cílem Asociace je vybudovat si jméno fundovaného a konstruktivního partnera v trestní justici a budovat dlouhodobé vztahy 
s potenciálními partnery, založené na vzájemné důvěře a respektu. Cílem Asociace je navázání aktivní komunikace a spolupráce s klíčovými orgány a 
institucemi v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče, zejména s  GŘ VS ČR, MSp, PMS, za účelem spolupráce na řešení identifikovaných 
problémů. Pro rok 2021 si Asociace určila 6 cílů. Těchto 6 cílů vzniklo jako průřezová témata v prioritách pracovních skupin Asociace.  

1. Zlepšit využívání on-line komunikace s odsouzenými a obviněnými 
● Upravení podmínek využívání on-line komunikace ve věznicích tak, aby umožňovala kvalitní poskytování našich služeb v době 

pandemie 
● Využívání on-line komunikace ve věznicích v běžné době jako efektivní doplněk osobní komunikace  
● Využívání on-line komunikace pro kontakt osob ve VTOS s osobami blízkými (projekt Kontaktních míst ve spolupráci s GŘ VS ČR) 

2. Zajistit financování služeb poskytovaných NNO pro osoby ve VTOS a po propuštění a jejich rodiny 
● Zlepšit podmínky financování z Evropského sociálního fondu a dotací Ministerstva spravedlnosti 
● Prosazovat snížení či zrušení spolufinancování projektů 
● Prosazovat dostatečný objem finančních prostředků v programech a ovlivňovat priority programů 

3. Prosazovat efektivnější využívání alternativních trestů 
● Prosazovat ukládání přiměřených povinností u podmíněného propuštění a odsouzení, které budou motivovat ke změně postojů a 

chování a reflektovat individuální situaci odsouzených a propuštěných 
● Prosazovat efektivnější způsob ukládání alternativních trestů a nastavení podmínek pro jejich výkon a přeměnu na tresty 

nepodmíněné 

4. Zlepšit přípravu osob ve VTOS na propuštění a podporu po propuštění 
● Standardizovaný rozsah přípravy na propuštění a kontinuální podpora po propuštění 
● Předjednání zaměstnání a ubytování 
● Navázání vztahů s rodinou 
● Materiální zajištění 
● Připravená podpůrná pomoc 

5. Sjednotit přístup k poskytování dluhového poradenství ve VTOS 

6. Prosazovat dostupnost stabilního důstojného bydlení 
●  Ve spolupráci s Platformou pro sociální bydlení ovlivňovat koncepci a legislativní úpravu sociálního bydlení 



 

AOOV V ČÍSLECH  

16 členských organizací, 2 čestní členové, 2 pozorovatelé 

3 členný sekretariát  

3 členný výbor, od listopadu 2021 5 členný výbor 

3 členná kontrolní komise 

6 pracovních skupin se zaměřením na klíčové faktory recidivy 

3 poradní orgány a pracovní skupiny expertů, ve kterých je Asociace zastoupena 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Získání grantu na 
činnost AOOV od 

072021 do 062024 - 
Porticus 

Periodické 
schůzky s GŘ VS 

ČR za účelem 
předávání 
informací 

Ve spolupráci s GŘ 
VS ČR iniciování 

projektu 
Kontaktních míst 

Členství v PS ke 
snižování recidivy 

při Radě vlády 

Aktivní zapojení do 
PS SC2 (zřízené GŘ 

VS ČR) 

Alternativní tresty 
- vznik PS AOOV 

Vytvoření 
advokačního týmu 

spolu s Frank Bold a 
České priority  

Mezioborová 
setkání k přípravě 

na propuštění 
(Stronger Roots) 

Partnerství Běhu 
se žlutou stužkou 

Aktivní spolupráce 
s partnery Za 

bydlení a APAS 

 

Rodiče ve VTOS 
mají právo na 

online komunikaci 
s blízkýmive 

vězení 

Sdílená vize trestní 
justice 

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ASOCIACE 

 

 

 

  



 

ONLINE KOMUNIKACE (cíl 1) 

● V létě 2021 byl spuštěn projekt Kontaktních míst ve 2 místech (Praha a Chodov u 

Karlových Varů) 

● Dojednali jsme rozšíření počtu Kontaktních míst ze 2 na 7 (Sokolov, Brno, Olomouc, 

Bohumín, Stráž p. Ralskem) 

● Prodloužení projektu do léta 2022 

● Analýza ukotvení práva na online komunikaci v legislativě 

● Strategie prosazení online komunikace mezi práva odsouzeného 

 

 

FINANCOVÁNÍ SLUŽEB NNO (cíl 2) 

● Spolupráce s dalšími NNO (Platforma Za bydlení) na ovlivnění podoby nového 

programového období ESF 

● Snížení původního návrhu škrtů alokace na program ESF z 25 % na 10 % 

● Získání podpory zmocněnkyně pro lidská práva a Rady vlády pro NNO 

● Získání podpory Ministerstva spravedlnosti, získání podpory Probační a mediační služby 

● Podpora Senátu ČR, který na vládní návrhy reagoval usnesením 



 

PROSAZOVAT EFEKTIVNĚJŠÍ VYUŽÍVÁNÍ 

ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ (cíl 3) 

● V Asociaci byla založena nová pracovní skupina Probační programy 

● Proběhlo jednání s Probační a mediační službou a Ministerstvem spravedlnosti 

● Proběhl sběr informací pro přípravu komunikační kampaně a lobbingových aktivit 

 

ZLEPŠIT PŘÍPRAVU OSOB VE VTOS NA PRO-

PUŠTĚNÍ A PODPORU PO PROPUŠTĚNÍ (cíl 4) 

● Průzkum problémů a bariér, se kterými se potýkají NNO při poskytování penitenciární 

péče ve věznicích – závěry z průzkumu byly představeny na jednání s GŘ VS ČR 

● Fokusní skupina s klienty s žitou zkušeností zaměřená na zjištění, co jim nejvíce pomohlo 

v úspěšném začlenění do společnosti 

● Mezioborové setkání odborníků v oblasti přípravy na propuštění  

● Závěry z mezioborového setkání představeny na GŘ VS ČR a komunikovány veřejně 

 

  



 

SJEDNOTIT PŘÍSTUP K POSKYTOVÁNÍ 

DLUHOVÉHO PORADENSTVÍ (cíl 5) 

● Setkání PS dluhy, zúčastnily se i organizace mimo AOOV 

● Shoda na potřebnosti vytvoření standardu dluhového poradenství 

 

PROSAZOVAT DOSTUPNOST STABILNÍHO 

DŮSTOJNÉHO BYDLENÍ (cíl 6) 
 

● Připomínkování Koncepce bydlení ČR 2021+  

● Účast na 3 kulatých stolech v Senátu 

● Dotazníkové šetření ohledně zkušeností s dostupností bydlení osob po VTOS 

● Setkání členů Iniciativy Za bydlení k dalšímu směřování a advokačním prioritám aj.  

 

 

  



 

PROJEKTY 

POSÍLENÍ KAPACIT AOOV  

Cílem je zvýšení profesionality a akceschopnosti AOOV. Projekt byl realizován v období od 1.8.2020 do 30.7.2021 a financován nadací 

Porticus.  

SDÍLENÁ VIZE PRO TRESTNÍ JUSTICI  

Cílem je s odpovědnými orgány, institucemi, organizacemi a experty definovat vizi pro reintegraci bývalých vězňů do společnosti a zlepšit 

spolupráci AOOV a VS ČR. Projekt je realizován v období od 1.10. 2020 do 31.12.2021 a financován nadací Open Society Fund Praha. 

KONTAKTNÍ MÍSTA  

Společný projekt AOOV a GŘ VS ČR.  Cílem je pomoci lidem ve VTOS udržet a posílit vazby s jejich rodinou a blízkými. Projekt byl spuštěn v létě 

2021.  

ROZŠÍŘENÍ ČINNOSTI AOOV  V OBLASTI PENI A POST-PENI PÉČE  

Cílem je podpora činnosti AOOV v dalších 3 letech a umožňuje posílit kompetence v lobbingu a komunikace. AOOV zajistí monitoring situace 

ve vězeňství a posílí svoji argumentaci i osvětu veřejnosti.  Projekt byl zahájen 1. července 2021. Financuje nadace Porticus. 

MAPA ORGANIZACÍ  

Mapa sdružuje organizace z oblasti vězeňství v ČR. Cílem mapy je usnadnit klientům hledat potřebnou pomoc a odbornou podporu a pomoci i 

poskytovatelům peni a post-peni péče efektivnější spolupráci. Mapu vytvořila organizace RUBIKON Centrum a Asociaci ji věnovala.  

 

  



 

ADVOKAČNÍ PRÁCE 

• Zapojení do činnosti pracovní skupiny při Radě vlády pro lidská práva - formulace tezí 

trestní politiky (doporučeno vládě jako východisko pro realizaci komplexní trestní politiky)  

• Analýza legislativní úpravy online komunikace  

• Sdílení a podpora – téma Strategie RJ a RJ platforem  

• Připomínkování Koncepce bydlení ČR 2021+  

• Účast na 3 kulatých stolech v Senátu k problematice dostupnosti bydlení pro osoby po 

propuštění 

• Ovlivňování finanční alokace Evropského sociálního fondu  

• Financování probačních programů, jednání s Probační a Mediační službou a Ministerstvem 

spravedlnosti  

 

  



 

KOMUNIKACE 

Asociace aktivně reaguje na svých webových stránkách a facebooku na aktuální otázky v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče za účelem širší 

osvěty odborné i laické veřejnosti. Komunikuje rovněž svá odborná stanoviska a návrhy, které jsou součástí její advokační práce. Rovněž 

transparentně informuje o změnách v Asociaci. 

Výběr klíčových témat: 

Běh se žlutou stužkou – AOOV partnerem běhu YRR v roce 2021.  Asociace podpořila akci vlastní účastí a propagací. Podařilo se jí zapojit také 

klienty 

Kontaktní místa - MF DNES, Chodovský zpravodaj, Pražský patriot, Praha 8, Deník Právo 

Podpora projektu Porticus - rozšiřování kapacit Asociace, prezentace AOOV jako silného partnera 

Mezioborové setkání odborníků k přípravě na propuštění I. část – publikace v odborných titulech Advokátní deník.cz, Prevence kriminality.cz 

apod. 

Souhrn mediálních výstupů: 

Facebook: 95 příspěvků 

Počet článků (tisk+online): 10 

Web AOOV: 29 článků  

Konference: 

Kulatý stůl v Senátu – Bydlení jako problém –22.6. 2021 

Kulatý stůl v Senátu - „Jak snížit recidivu, odlehčit věznicím a státnímu rozpočtu“ pořádaný Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu 

Senátu PČR, 21. září 2021 

Kulatý stůl v Senátu - Za bydlení Zkušenosti měst se sociálním a dostupným bydlením a jejich využití při tvorbě nové legislativy pod záštitou 

předsedkyně Senátorského klubu KDU-ČSL paní senátorky Šárky Jelínkové, 21. října 2021 

Webinář Zapomenuté děti – MVS, listopad 2021 

Kulatý stůl a diskuze na téma "Sociální bydlení v ČR: Co nás stojí neřešení bytové nouze a co s tím dělat?", 3. prosince 2021 



 

SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ 

Podporujeme spolupráci aktérů v oblasti veřejné správy, nevládního sektoru, komerční i akademické sféry s cílem vytvářet funkční partnerství 

zacílená na zefektivnění systému trestní justice. 

 

Iniciativa Za bydlení: společně jsme připomínkovali vládní návrh upravující alokaci prostředků v rámci Operačního programu 

zaměstnanost v dalším programovém období ESF 

Centrum pro společenské otázky SPOT: společně jsme řešili problematiku sociálních dopadů COVID na osoby ve výkonu trestu i po 

propuštění (od dubna 2020) 

Institut pro sociální inkluzi IPSI: společně jsme řešili problematiku sociálních dopadů COVID na osoby ve výkonu trestu i po propuštění 

(od dubna 2020) 

Pravidelné schůzky s GŘ VS ČR: za účelem výměny informací a předávání podnětů z PS AOOV (od listopadu 2020) 

Běh se žlutou stužkou: AOOV se stala partnerem běhu Yellow Ribbon Run v roce 2021 

  

 



 

ZASTOUPENÍ V PRACOVNÍCH SKUPINÁCH A PORADNÍCH 

ORGÁNECH 

 

Asociace je zastoupena: 

● Pracovní skupina SC2 (k implementaci Koncepce vězeňství pro oblast zaměstnanosti) – Ondřej Bílý 

● Pracovní skupina expertů pro vládní strategii vůči NNO (pod Radou vlády pro NNO) - Jana Smiggels Kavková 

● Pracovní skupina k trestní politice a koordinaci opatření ke snižování recidivy v ČR (pod Radou vlády pro lidská práva) 

– Iveta Součková  

 

Členové Asociace jsou zastoupeni: 

● Výbor proti mučení – Lucie Rybová (ČHV), Lenka Ouředníčková (RC), Pavel Zvolánek (VDP)   

● Rada vlády pro lidská práva - Dagmar Doubravová (RC) 

 

Členské organizace AOOV jsou zastoupené v dalších platformách a pracovních skupinách například v poradních komisích ředitelů věznic a jiných. V 
přehledu výše jsou uvedeny pouze ty platformy a pracovní skupiny, se kterými Asociace v roce 2021 aktivně spolupracovala. 

 

  



 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA KE DNI 31.12.2021

Členové Asociace: 

Český helsinský výbor, z.s. 

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. 

Nová šance z.s. 

Společnost Podané ruce o.p.s. 

Romodrom o.p.s. 

RUBIKON Centrum, z.ú. 

Institut pro restorativní justici,z.s. 

Centrum podpory podnikání Praha o.p.s. 

SOU Vinařice 

CPPT o.p.s. 

Charita Česká Kamenice 

Oblastní charita Třebíč 

Proxima Sociale o.p.s. 

KOTEC o.p.s. 

SANANIM z.ú. 

RATOLEST BRNO, z.s. 

 

 

Pozorovatelé: 

Vězeňská duchovenská péče, z.s. 

A.N.O. - Asociace nestátních organizací 

 

Čestní členové: 

Jiří Mertl, výzkumník 

PhDr. Miroslav Scheinost, IKSP, Česká kriminologická společnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGÁNY ASOCIACE  
KE DNI 31.12.2021 

 

Sekretariát:  

Zuzana Tinglová (od 09/2020) 

Ludmila Nepustilová (od 01/2021) 

 

Výbor:  

Jana Smiggels Kavková, RUBIKON Centrum (od 30.11.2020) 

Iveta Součková, Romodrom (od 30.11.2020) 

Ondřej Bílý, Společnost Podané ruce (od 30.11.2020) 

Vojtěch Betka, Sananim (od 30.11.2021) 

Jaroslav František Žák, Oblastní charita Třebíč – program AL PASO (od 

30.11.2021) 

 

 

 

 

Kontrolní komise: 

Lucie Rybová, Český helsinský výbor, z.s. (od 17.10.2019) 

Gabriela Kabátová, Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. (od 

30.11.2020) 

Petr Novák, Nová Šance, z.s. (od 17.3.2021) 

 

 

 

 

 

 

  



 

PRACOVNÍ SKUPINY 
Asociace disponuje šesti odbornými pracovními skupinami (PS): PS Legislativa, PS Dluhy, PS Osobnost, chování a vztahy, PS Závislosti, PS Bydlení a 

Zaměstnanost a PS Probační programy. 

Skupina Bydlení a Zaměstnanost  

Zabývá se problematikou bydlení. Jejím cílem je podílet se na zvyšování dostupnosti standardního bydlení pro propuštěné osoby, a to zejména 
prostřednictvím podpory rozvoje sociálního bydlení založeného na přístupu housing first. V rámci problematiky zaměstnanosti se skupina zabývá 
rozvojem podmínek financování služeb poskytovaných osobám ve vězení, propuštěným osobám a jejich rodinám. 

Skupina Dluhy 

Usiluje o to, aby dluhové poradenství bylo poskytováno v odpovídající kvalitě a rozsahu všem osobám ve výkonu trestu odnětí svobody. Cílem 
pracovní skupiny je, aby byl sjednocen přístup poskytovaného dluhového poradenství pro osoby ve VTOS. 

Skupina Osobnost, chování a vztahy  

Zaměřuje se na téma rodičovství odsouzených, podporu a udržení jejich rodinných a sociálních vazeb nejen ve VTOS. Připravuje pracovní online 
setkání organizací z celé ČR, které se těmto tématům věnují, s cílem sdílet, inspirovat se navzájem a také formulovat doporučení pro rozvoj tohoto 
opomíjeného tématu, které má zásadní vliv na recidivu i desistenci. 

Skupina Závislosti  
Zabývá se zejména problematikou individuálního přístupu k ukládání trestních sankcí osobám se závislostní problematikou a ukládáním přiměřených 
povinností u podmíněného propuštění těchto osob. Skupina usiluje o to, aby cílem sankcí a uložených povinností byla zejména motivace osoby ke 
změně chování, k řešení problémů se závislostí. V rámci uložených povinností navrhuje například nařídit nástup na předjednaný odborný povýstupní 
program. 

Skupina Legislativa  

Dívá se na jednotlivé problémy zejména z pohledu dostatečného ukotvení v legislativě či předpisech v souladu s potřebami v praxi. Na řešení 
jednotlivých problémů přirozeně většinou spolupracuje s dalšími skupinami, které danou problematiku řeší z pohledu praxe. 

Skupina Probační programy  

Zabývá se především problematikou udržitelnosti probačních programů poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi s důrazem na otázku 
stabilního finančního zajištění a koncepci dlouhodobého rozvoje. 



 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem našim členům a pozorovatelům  

za společnou a neúnavnou práci v Asociaci,  

všem našim partnerům a dárcům  

za spolupráci a podporu  

při řešení problematiky trestní justice. 

 

 

 

  



 

Účetní závěrka 2021 

ROZVAHA 

AKTIVA (zaokrouhleno v tis. Kč)  k 1.1.2021   k 31.12.2021 

A. Dlouhodobý majetek celkem  0   0 

B. Krátkodobý majetek celkem   632   3095 

B.I. Zásoby celkem    0   0 

B.II. Pohledávky celkem   0   11 

B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 632   3084 

B.IV. Jiná aktiva celkem   0   0 

AKTIVA celkem     632   3095 

  



 

PASIVA (zaokrouhleno v tis. Kč)  k 1.1. 2021   k 31.12. 2021 

A. Vlastní zdroje celkem   577   3004 

A.I. Jmění celkem    512   2941 

A.II. Výsledek hospodaření celkem  66   63 

B. Cizí zdroje celkem    54   91 

B.I. Rezervy celkem    0   0 

B.II. Dlouhodobé závazky celkem  0   0 

B.III. Krátkodobé závazky celkem  54   91 

B.IV. Jiná pasiva celkem   0   0 

PASIVA celkem     632   3095 

  



 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (k 31.12.2021) 

NÁKLADY (zaokrouhleno v tis. Kč) 

I. Spotřebované nákupy a služby       563 

II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace     0 

III. Osobní náklady         460 

IV. Daně a poplatky        0 

V. Ostatní náklady         0 

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 0 

VII. Poskytnuté příspěvky        0 

VIII. Daň z příjmů         0 

Náklady celkem         1023 

  



 

VÝNOSY (zaokrouhleno v tis. Kč) 

I. Provozní dotace         0 

II. Přijaté příspěvky        575 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží      0 

IV. Ostatní výnosy         512 

V. Tržby z prodeje majetku       0 

Výnosy celkem         1087 

Výsledek hospodaření před zdaněním      63 

Výsledek hospodaření po zdanění       63 


