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Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s. 
autorizovaná profesní organizace 
Učňovská 1 (v budově SOŠ stavební) 
Praha 9, 190 00 
 

 
 

          Praha 17.2. 2016 

OTEVŘENÝ DOPIS 

 

Upozornění na NEVHODNĚ zvolený obor Malíř – Lakýrník pro rekvalifikaci vězňů a 

možné nepatřičné čerpání finančních prostředků z fondů a státního rozpočtu.  

 

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s. (CMLT ČR) se velmi důrazně 

distancuje od těchto aktivit a považuje je za nevhodné a kontraproduktivní. 

 Chápeme, že je nutné vězně napravit a dát jim druhou šanci. Tato činnost by měla mít smysl 

celkově a ne jenom čerpat peníze na obor, který je nejjednodušší a nejlevnější pro výuku, ale jinak 

je nevhodný pro tuto skupinu trestaných. 

 

Zdroj informací: 

MF Dnes (jihomoravský region) 14. 12. 2015  článek „Vězně naučí malovat v novém“, veřejná 

zakázka, kterou podala Vězeňská služba ČR Č.j. VS 88/026/001/2015-50/PEU/581 a 16.2. vysílání 

v ČT – studio 6. 

 

Článek pojednává o výstavbě úplně nového oddělení pro vězně, kde se budou učit v rámci 

rekvalifikačního kurzu malíř – natěrač 

 

Důležitá fakta z článku v MF Dnes: 

- Konec akce duben 2016 

- Cena stavby 17 milionů Kč 

- Samostatné oddělení věznice 

- Placeno z Norských fondů a státního rozpočtu 

- Počet vězňů v kurzu 32 

- Délka kurzu jeden a půl roku 

- Odsouzení získají kvalifikaci 

- Věk vězňů do 26 let 

- Kategorie trestů – druhé nejpřísnější nápravné zařízení !!!!!! 

- Vězni mají bohatou kriminální minulost – krádeže, loupeže, drogy !!!!!!! 
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- Většinou jde o problémové vězně, u nichž je velké riziko, že se po propuštění vrátí na šikmou 

plochu !!!!! 

- Tresty od 3 do 7 let !!!!!! 

- První skupina zahájila výuku již v lednu 2015!!! 

 

Důležitá fakta z veřejné zakázky kterou podala Vězeňská služba ČR Č.j. VS 88/026/001/2015-

50/PEU/581 :  

- Zakázka je vypsána na zajištění tematických kurzů pro odsouzené.  

- Lhůta pro podání nabídek 8. 2. 2016  

- Kurz malíř 8 hodin teorie + 69 hodin praxe (1,5 týdne) !!!!!!!!!!!!!! 

- Jeden kurz pro 10 osob  

- Absolvent kurzu získá osvědčení po přezkoušení odbornou komisí !!!!!! 

- Předpokládaná cena 198 tisíc (kurz malíř a obdobný kurz zedník)  

 

 

Důvody odmítnutí oboru „MALÍŘ - LAKÝRNÍK“ pro rekvalifikace: 

- Volba oboru nebyla projednána s naší autorizovanou profesní organizací CMLT ČR ani s HKČR 

či s AMSP ČR 

- Pracovní trh nemá potřebu rekvalifikantů oboru malíř – lakýrník. Na trhu práce je nadbytek 

neodborných řemeslníků v tomto oboru. Odborná učiliště obor vyučují. Z těchto důvodů není 

potřeba vytvářet neodborné kurzy, kdy se opravdu za jeden den teorie a týden a půl praxe 

nedá naučit řemeslo, když řádné vyučení trvá tři roky. Rekvalifikační kurzy by měly vznikat 

pouze tehdy, pokud je to požadavek trhu práce – možné problémy při kontrole EU. 

- Pracovní trh naopak velmi nutně potřebuje obor stavební zedník/pomocník, obráběč kovů, 

svářeč atd. 

- Nevhodnost oboru pro rekvalifikaci: malíř – lakýrník. Tito řemeslníci chodí pracovat převážně 

do bytů občanů a kanceláří, či prostorů firem (sklady, hotely, banky, ministerstva, úřady atd.). 

Je velmi riskantní posílat tyto „rekvalifikanty“ do těchto prostor. Je nutné si uvědomit staré 

české přísloví „Příležitost dělá zloděje“. Malíři – lakýrníci jsou často v bytech sami, stěhují 

nábytek, objeví uložené peníze, šperky, akcie, vkladní knížky, starožitnosti atd. Toto svádí 

nejenom k přímé krádeži, ale i k činnosti „typaře“ pro následné krádeže.  

To je ještě ta lepší verze. Horší situace nastane, když bude v bytě malovat přeučený sexuální 

deviant, rodiče budou v práci a malá holčička nebo chlapeček se vrátí nečekaně dříve domů 

ze školy……… Následky rekvalifikačního kurzu, kde jsou problémoví vězni s bohatou kriminální 

minulostí si snad představíte sami.  

Ruku na srdce, pozvali byste si takového malíře domů nebo do firmy??? 

- Jak vybrat vhodný obor: např. zedník/betonář/armovač, svářeč, montážník atd. Ten pracuje 

většinou na stavbě pod dozorem mistrů a parťáků. V současné době na stavbách pracují 

téměř výhradně zahraniční dělníci dodávaní agenturami práce.  

Použijme tyto peníze raději na to, aby zaměstnavatelé za pracovníka, který vyjde 

z nápravného zařízení, nemuseli platit 2-3 roky sociální a zdravotní pojištění. Během této 

doby se na pracovišti zaškolí daleko lépe, získají pracovní návyky, peníze a začlení se do 

běžného života.  To samé platí u obráběčů kovů či svářečů, kterých je v továrnách a 
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montovnách nedostatek. Malířů je nadbytek, práci neseženou a znovu tak sklouznou na 

šikmou plochu.  

- Určitě budou slyšet názory, že tam a tam se ten a ten díky rekvalifikaci dostal do zaměstnání 

a žije spořádaným životem. Ano určitě je to tak, ale je nutné si opět vzpomenout na staré 

české přísloví „Jedna vlaštovka jaro nedělá“. 

- Je to degradace učňovského školství a řemeslného oboru (získání osvědčení za 8 hod. teorie a 

1,5 týdne praxe). Zvláště v roce, který je vyhlášen Rokem řemesel a v roce, kdy se mají 

rozbíhat mistrovské zkoušky oboru malíř – lakýrník – tapetář.  

Tyto peníze by šly využít daleko vhodněji na kvalitnější výuku tohoto oboru ve středních 

školách, kde nejsou peníze na nákup kvalitních materiálů pro výuku. Zde se naopak šetří na 

nesprávném místě.   

- Pokud jsme se veřejnosti ptali na téma rekvalifikace vězňů pro tento obor, tak reakce občanů 

byla velmi negativní a překvapující, že je to vůbec možné. Rekvalifikaci oboru MALÍŘ – 

LAKÝRNÍK vnímali jako něco, co je může přímo ohrožovat. 

 

 

Jde nám o vhodný výběr oborů pro rekvalifikaci vězňů a o zajištění toho, aby se tito rekvalifikanti 

nepohybovali ve službách pro obyvatelstvo, kde hrozí velké riziko opětovné recidivy.  

 

 

 

 

Radomil Konečný 

cechmistr ČR 

a 

Pavel Žatečka 
generální sekretář 
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