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H.R. 1932 Výbor pro školství a práci 

  

Český model amerického kongresu 2019 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

 

ZÁKON 

 O pracovním nasazení vězňů 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto 

zákonu: 

Hlava I - Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Definice 2 

V tomto zákoně: 3 

(1) VĚZEŇ je osoba, která nastoupila výkon trestu ve federální věznici; 4 

(2) ČASOVÝ KREDIT je zkrácení výkonu trestu o jeden den; 5 

(3) PRACOVNÍ ČINNOST je veškerá činnost s charakterem práce, ať se jedná o činnost 6 

ve vězeňském zařízení, soukromé či veřejné sféře nebo neziskovém sektoru. 7 

Hlava II - Snížení rizika recidivy 8 

Par. 201. Obecná ustanovení 9 

Generální prokurátor: 10 

(1) po konzultaci s ředitelem probační služby a řediteli jednotlivých věznic sestaví 11 

metodiku posuzování rizik a potřeb vězňů. 12 

(2) připraví program pro snížení recidivy vězňů a bude provádět průběžnou analýzu 13 

stávajících postupů při resocializaci vězňů. Tato analýza se bude zabývat především: 14 

a) označením nejúčinnějších nástrojů při resocializaci vězňů; 15 
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b) možností další aplikace a širšího využití těchto nástrojů; 16 

c) stanovením, které metody jsou nejvhodnější pro vězně s určitými stupni recidivy;  17 

d) konkrétními opatřeními, která jsou vhodná pro cely předběžného zadržení; 18 

e) sestavením seznamu pracovních činností, které nejlépe vedou k resocializaci vězňů. 19 

(3) podá o této analýze zprávu Kongresu. 20 

Par. 202. Systém hodnocení rizikových faktorů při výkonu trestu 21 

(1) Nejpozději do 180 dnů od přijetí tohoto zákona sestaví generální prokurátor ve 22 

spolupráci s Úřadem pro vězeňství seznam nejrizikovějších faktorů při výkonu trestu. 23 

(2) Při nástupu do výkonu trestu bude každému vězni sestaven osobní seznam rizikových 24 

faktorů. 25 

(3) Každý vězeň bude zařazen do programu odpovídajícímu jeho seznamu rizikových 26 

faktorů a programu, který bude nejvhodnější pro jeho budoucí resocializaci. 27 

Par. 203. Systém časových kreditů 28 

(1) Vězeň získá 10 časových kreditů za každých 30 po sobě jdoucích dní, kdy se úspěšně 29 

účastní programů pro snížení recidivy, či se podílí na pracovní činnosti. 30 

(2) Za každých 60 dní, kdy vězeň sníží riziko recidivy, získá dalších 5 časových kreditů. 31 

(3) Vězeň s žádným či nízkým rizikem recidivy získá 5 časových kreditů za každých 30 32 

dnů. 33 

Hlava III - Pracovní nasazení vězňů 34 

Par. 301. Agentura pro zaměstnávání vězňů 35 

(1) Do jednoho roku od přijetí tohoto zákona bude zřízena Agentura pro pracovní nasazení 36 

vězňů. Tato Agentura je jediným zprostředkovatelem vězeňské práce. 37 

(2) Společnosti se zájmem o vězeňskou práci jsou povinni se registrovat u Agentury pro 38 

pracovní nasazení vězňů. 39 

(3) Vězni budou pobírat alespoň dvě třetiny federální minimální mzdy. 40 
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(4) Vězeň má právo ucházet se o jakékoliv pracovní místo které agentura v dané oblasti 41 

může poskytnout. 42 

(5) Žadatele nelze odmítnout na základě jeho předchozího provinění, pokud byl předem 43 

schválen danou věznicí jako schopný pracovní činnosti a bez rizika pro okolí. 44 

Hlava IV - Resocializace vězňů po výkonu trestu 45 

Par. 401. Opatření pro zabránění recidivy po výkonu trestu 46 

(1) Každý vězeň propuštěn na základě časových kreditů je povinen se hlásit jednou měsíčně 47 

na probační službě v termín stanovený probační službou.  Probační služba vyhodnotí 48 

míru rizika recidivy vězně. V případě zvýšeného rizika recidivy je vězeň povinen se 49 

účastnit jednou týdně preventivních programů probační služby.  50 

(2) V případě nedodržení těchto podmínek z jiných, než zvlášť závažných důvodů se vězeň 51 

neprodleně vrátí zpět do výkonu trestu na dobu odpovídající počtu všech časových 52 

kreditů, který byl zkrácen jeho výkon trestu. 53 

Hlava V - Závěrečné ustanovení 54 

Par. 401. Účinnost 55 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 56 


