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Experti: Domácí vězení bez elektronických náramků nemá smysl
Praha, 18. 1. 2012 – Do dvou let bude v České republice přes pět set lidí odsouzených k domácímu
vězení. Česká republika však jako jedna z mála zemí v Evropské unii nemá dosud systém, který by
takto vězněné stoprocentně uhlídal. A tak se může stát, že odsouzený bude sedět místo doma
v restauraci. Podle expertů je navíc možné systém zavést za výrazně méně peněz, než se původně
v Česku tvrdilo. Část nákladů totiž zaplatí sami vězni.
„Domácí vězení je způsob trestu pro lehčí delikty, který v českém soudnictví funguje od roku 2010.
Cílem bylo snížit náklady na hlídání odsouzených například neúmyslných trestných činů,“ popisuje
bezpečností specialista Petr Janoszek ze společnosti 3M. „Současný stav je však takový, že neexistuje
důkladný systém kontroly domácích vězňů. Mnoho soudců proto institut domácího vězení odmítá
využívat,“ dodává Janoszek.
Přitom podle Janoszka existuje efektivní a levný systém, jak odsouzené k domácímu vězení
monitorovat. Jeho provoz navíc v některých zemích hradí vězni sami a hlavně výkonem trestu neztratí
kontakt s rodinou. Jedná se o elektronické náramky, jejichž provoz se tak finančně vyplatí. Ušetřený
čas pracovníků, kteří objíždějí a kontrolují odsouzené, je pak možné využít na jejich klíčové role jako
integrace odsouzených zpět do společnosti a pomoc obětem trestných činů.
„Kvůli nedostatečné kontrole mají odsouzení stále mnoho svobody a neuvědomují si, že jsou trestáni.
Z tohoto důvodu ho soudy udělují minimálně a čeští daňoví poplatníci musí platit mnohem dražší
hlídání vězňů v klasických věznicích,“ upozorňuje na závažný fakt Petr Janoszek z firmy 3M, která je
největším dodavatelem elektronických náramků na světě.
Náklady na hlídání vězňů neustále rostou
Pokud by však fungoval systém elektronického hlídání, mohl by stát při patnácti stech vězněných za
rok ušetřit až půl miliardy korun. Hlídání odsouzených ve věznicích je poměrně nákladné. Denně stát
vynaloží na jednu osobu ve výkonu trestu dle statické ročenky vězeňské služby za rok 2010 v průměru
847 korun, tj. 309 255 korun ročně.
Domácí vězení je možné udělovat již dva roky
Kontrola výkonu trestu domácího vězení, který se využívá na základě novely trestního zákona od roku
2010, je v tuto chvíli vykonáván skrze fyzickou kontrolu úředníků probační služby ministerstva
spravedlnosti. Tendr na kontrolu domácího vězení skrze systém elektronických náramků, který
vyhlásila ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová v roce 2010, byl současným ministrem
spravedlnosti Jiřím Pospíšilem zrušen.
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O společnosti 3M
Společnost 3M je vysoce inovativní výrobní společností působící v řadě oblastí. V jejím portfoliu je
přes padesát tisíc výrobků, které nacházejí využití nejenom v průmyslu, zdravotnictví, reklamě nebo
telekomunikacích, ale i v kancelářích, školách a domácnostech. 3M nabízí i řešení pro bezpečnost
v dopravě a na pracovištích či pro zabezpečení a ochranu majetku a osob. 3M je známa jako
globální inovativní firma, která vkládá velké množství finančních prostředků do výzkumu a vývoje.
Vědci ze 3M vynalezli nejenom oblíbené Post-it papírky či brusný papír odolný vodě, ale třeba i první
kapesní projektor na světě. Ačkoli je využití jednotlivých produktů zcela odlišné, všechny spojuje
jedna vlastnost: ve svém odvětví vždy představují inovativní produkt, který kromě důmyslnosti dbá i
na ekologii, bezpečnost a zdraví lidí. Celosvětově 3M zaměstnává na 80 000 lidí, z toho přes 7 000
výzkumníků.
O 3M Česko
Na počátku historie 3M Česko, v roce 1991, byla objednávka disket za desítky tisíc korun, 4
zaměstnanci, vila na pražských Vinohradech. Dnes je české zastoupení 3M společností s obratem
přesahujícím jednu miliardu korun, se stovkou zaměstnanců, sídlící v nejmodernějším office
komplexu The Park na pražském Chodově. Patří mezi Českých 100 nejlepších firem podle žebříčku
společnosti Comenius a v soutěži AON Hewitt Best Employers se každoročně umisťuje na prvních
místech. 3M se aktivně angažuje také v oblasti společenské odpovědnosti a podporuje mimo jiné
projekt Zdravotní klaun, Kamarádka knihovna a ve spolupráci s Nadací Partnerství zvyšuje
bezpečnost českých silnic. Dlouhodobou snahou firmy 3M Česko je prostřednictvím svých aktivit,
řešení a výrobků, které jsou po dvaceti letech již nedílnou součástí života lidí v Čechách, učinit život v
České republice zelenější, zdravější, bezpečnější a důmyslnější.
3M divize
 Zdravotnictví
 Průmysl a výroba
 Bezpečnost, zabezpečení a ochrana
 Projekce, grafika a dopravní značení
 Elektro a telekomunikace
 Kancelář a domácnost
3M v číslech
 Celosvětový prodej: 27 miliard USD
 Mezinárodní prodeje (mimo USA): 17,5 miliardy USD (65 % celkového objemu prodeje)
 Výrobky 3M se prodávají ve 200 zemích světa
 Více než 80 000 zaměstnanců celosvětově – tým 7 350 výzkumníků, z toho 3 700 v USA
 145 výrobních závodů po celém světě
 169 míst s obchodním zastoupením po celém světě
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