Pokyny k realizaci nástupního školení
1. Do nástupního školení zařadit zaměstnance Vězeňské služby ČR, kteří při výkonu
sjednaného druhu práce nepřicházejí do přímého styku s obviněnými a odsouzenými.
2. Učební osnovy nástupního školení spolu se seznamem literatury předat zaměstnancům
VS ČR zařazeným do nástupního školení.
3. Přezkoušení a vydání osvědčení provedou určení zaměstnanci Akademie VS ČR.
Přezkoušení bude prováděno formou písemného testu. Pro vydání osvědčení, a tedy
úspěšné ukončení nástupního školení, je potřebné odpovědět správně na 75 % otázek
testu. V případě nesplnění limitu bude provedeno opakování testu v dalším termínu.
Testy nejsou součástí zasílaného materiálu.
4. Přezkušování probíhá v organizačních jednotkách VS ČR nebo v Akademii VS ČR
na základě dohody Akademie VS ČR s personálním oddělením příslušné organizační
jednotky.
5. O ukončení nástupního školení vydá ředitel Akademie VS ČR rozhodnutí a úspěšným
absolventům je Akademií VS ČR vydáno „Osvědčení”.
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Okruhy témat nástupního školení
pro občanské zaměstnance Vězeňské služby ČR,
kteří při výkonu sjednaného druhu práce nepřicházejí do styku
s vězněnými osobami

1. Služební příprava
Právní úprava výkonu strážní a eskortní služby
-

zákon č. 555/92 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži,

-

úkoly Vězeňské služby ČR, organizace a řízení VS ČR

-

oprávnění příslušníků a zaměstnanců VS ČR (společná, přechodná a závěrečná
ustanovení § 25, zákona č. 555/92 Sb. včetně)

-

prokazování příslušnosti k Vězeňské službě

-

účel prohlídek a druhy prohlídek ve věznicích

-

zásady vstupu do věznic (doklady, oprávněný zájem vstupu)

-

předcházení, zabránění a včasné odhalování násilí mezi obviněnými, odsouzenými
a chovanci

-

mimořádné události a hlásná služba ve VS ČR

2. Výkon trestu odnětí svobody
Právní úprava výkonu trestu odnětí svobody
-

funkce trestu

-

typy věznic

-

hlavní zásady výkonu trestu odnětí svobody

-

práva a povinnosti odsouzených

-

povinnosti zaměstnanců oddělení výkonu trestu odnětí svobody při jeho zajišťování

-

výkon dozorčí služby

-

odměny a kázeňské tresty

-

ochrana práv odsouzených

-

dozor a kontrola nad VTOS
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3. Výkon vazby
Právní úprava výkonu vazby
-

práva a povinnosti obviněných

-

zásady výkonu vazby

-

důvody vazby

-

orgány činné v trestním řízení

-

vyřizování kázeňských přestupků obviněných

-

dozor a kontrola nad výkonem vazby

-

ochrana práv obviněných

4. Právo - právní minimum zaměstnance VS ČR
Oblast mezinárodního práva
-

Listina základních práv a svobod

-

Evropská vězeňská pravidla

-

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení
nebo trestání

Oblast trestněprávní
-

základy trestní odpovědnosti

-

pojem trestného činu

-

okolnosti vylučující protiprávnost

Oblast pracovněprávní
-

vznik, změna a zánik pracovního poměru

-

pracovní řád

-

povinnosti osob při ochraně utajovaných informací

-

nakládání s osobními údaji – povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů
a poskytování informací o osobních údajích ve VS ČR
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5. Literatura
Základní právní normy upravující činnost Vězeňské služby ČR, a to zejména:
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění novel
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění novel
Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění novel
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění novel
Vyhláška MS č. 345/1999 Sb., řád výkonu trestu odnětí svobody
Vyhláška MS č. 109/94 Sb., řád výkonu vazby
NGŘ č. 23/2014 o vězeňské a justiční stráži
NGŘ č. 2/2019 o předcházení, zabránění a včasném odhalování násilí mezi obviněnými,
odsouzenými a chovanci
NGŘ č. 33/2015 o služebních průkazech příslušníků a průkazech občanských zaměstnanců
VS ČR
NGŘ č. 43/2018 o mimořádných událostech ve VS ČR
NGŘ č. 5/2016, kterým se stanoví úkoly zaměstnanců a přísl. VS ČR při zabezpeč. VTOS,
VV a výkonu zabezpečovací detence
NGŘ č. 36/2014, o kázeňském řízení u obviněných, odsouzených a chovanců
NGŘ č. 80/2010 o poskytování informací
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