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Vážený pan 
Ing. Miroslav Zábranský 
Náměstek ministra 
sekce ekonomická 
Ministerstvo spravedlnosti ČR 
Vyšehradská 16 
128 10 Praha 2 
 

V Praze dne 22. února 2016 
         Č.j.: GŘ 17/2016 
 
 
Vážený pane náměstku, 
 
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s projekty vzdělávacích kurzů (rekvalifikací) pro odsouzené v oboru 
malíř-natěrač a malíř-zedník, které jsou uskutečňovány nebo připravovány ve věznici v Kuřimi.  
 
Obrátil se na nás Radomil Konečný, cechmistr Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR z.s. 
autorizované profesní organizace, která dbá o naplňování vysokých standardů kvality profesí, které 
zastupuje. 
 
Představitelé i členové Cechu byli šokování obsahem článku, zveřejněném v MF Dnes 14. 12. 2015, 
v němž je popsán projekt, v jehož rámci bude investováno zhruba 17 milionů korun na výstavbu 
nového oddělení, v němž budou probíhat rekvalifikace v oboru malíř-natěrač. S touto investiční akcí 
souvisí pak navazující zakázky na zajištění vzdělávacích kurzů, např. v oboru malíř-zedník (viz též 
veřejná zakázka Vězeňské služby ČR Č.j. VS 88/026/001/2015-50/PEU/581).  
 
Po prostudování problematiky, musím dát za pravdu obavám Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR 
z.s., který poukazuje na ožehavé aspekty tohoto vzdělávacího projektu: 
 

- 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. 

- příliš nízká časová dotace (kurz malíř 8 hodin teorie + 69 hodin praxe), která neodpovídá 

požadavkům Národní soustavy kvalifikací na tento obor, kde je pro rekvalifikaci na malíře 

stanoveno 200 hodin (50h teorie + 150h praxe). 

- absolvent kurzu získá osvědčení po přezkoušení odbornou komisí, což svádí k závěru, že obsah 

kurzu odpovídá standardům stanoveným pro tento obor. 

- Nevhodnost oboru malíř pro rekvalifikaci s ohledem na práci rekvalifikantů v bytech a 

kancelářích a následné tipování objektů příhodných k vykradení. 

mailto:amsp@amsp.cz
http://www.amsp.cz/


 

__________________________________________________________________________________ 
 

AMSP ČR, METEOR Centre Office Park B, Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8 
tel.: +420 236 080 454, mob.: +420 733 722 512, e-mail: amsp@amsp.cz, web: http://www.amsp.cz 

IČ: 26547783, DIČ: CZ26547783, Zápis v OR: Spisová značka L 12282 vedená u Městského soudu v Praze 
(původní registrace u MV ČR, č.j. VS/1-1/48 640/01-R, založeno r. 2001) 

 
 
 
S ohledem na výše uvedené argumenty se AMSP ČR připojuje k otevřenému dopisu Cechu malířů, 
lakýrníků a tapetářů ČR, z. s., v němž upozorňuje nejen na problémová místa projektu, ale rovněž 
navrhuje jako vhodnější rekvalifikace na obory typu zedník/betonář/armovač, svářeč, montážník atd., 
jejichž potřeba na trhu práce je mnohem vyšší než u oborů malíř, lakýrník apod., a zaměstnávání osob 
s touto kvalifikací nepředstavuje bezpečnostní rizika nastíněná výše. 
 
Vážený pane náměstku, 
 
závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že naše argumenty zvážíte a společně s Vašimi kolegy 
posoudíte vhodnost výběru profese malíř k rekvalifikaci. I my samozřejmě považujeme výchovu 
odsouzených k pracovním činnostem, zajišťujícím jejich snazší integraci do společnosti, za nezbytnou 
a užitečnou, ale zároveň jsme toho názoru, je třeba tuto problematiku řešit z více úhlů pohledu, ať už 
je to otázka kvality kurzů a získaného osvědčení nebo možných rizik opětovné recidivy k páchání 
trestné činnosti či možnost předávávání zneužitelných informací dalším osobám s trestní minulostí 
nebo páchajícím trestnou činnost.  
 
Letošní rok je navíc ROKEM ŘEMESEL 2016, který vyhlásila naše asociace pod záštitou prezidenta 
republiky, předsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu, ministra zemědělství a ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy a zastřešuje 23 profesních spolků reprezentujících 35 profesí. Jedním z jeho 
hlavních cílů na kvalitní a bezpečné řemeslo včetně edukace spotřebitelů a motivace mládeže. 
 
 
S úctou 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA 
předseda představenstva 
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