Název projektu:

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců – B1
Profil absolventa:
Absolvent kurzu se orientuje v základních otázkách systému vězeňství v České
republice. Je seznámen se základní právní úpravou výkonu vazby a výkonu trestu odnětí
svobody, včetně vybraných interních služebních předpisů Vězeňské služby ČR. Získá
poznatky týkající se současné filosofie zacházení s odsouzenými a obviněnými v ČR, včetně
seznámení s některými zahraničními zkušenostmi. Dále je informován o legislativě, která
upravuje jeho pracovní zařazení, organizaci Vězeňské služby ČR. Z hlediska humanitních
oborů je seznámen především s psychologickými, pedagogickými, právními a etickými
aspekty penitenciární problematiky. Důraz je kladen na profesionální přístup, zvláště
na problematiku dodržování zákonnosti a pozitivní postoje pracovníka vězeňství.

Cílová skupina:
Všichni nově nastupující občanští pracovníci Vězeňské služby ČR, kteří přicházejí
do styku s vězni při výkonu své funkce, ale nepodílejí se na přípravě a realizaci programu
zacházení. Jde zejména o zaměstnance z oddělení logistiky a o administrativní pracovníky.

Formy studia a vzdělávací metody:
Základní odborná příprava B1 trvá celkem 1 týden. Je ukončena souhrnným testem,
na jehož základě je předáno všem účastníkům osvědčení.
Výuka je koncipována jako denní studium a je vedena formou odborného výkladu
v jednotlivých třídách. Je zaměřena především na předání teoretických poznatků a jejich
využití k profesionálnímu chování k vězněným osobám a přiměřené komunikaci s nimi
při důsledném dodržování pravidel bezpečnosti a právních norem.
V diskusní části jednotlivých vyučovacích bloků mají účastnicí možnost porovnat
podmínky a možnosti jednotlivých organizačních jednotek, doplnit si vědomosti a vyměnit si
zkušenosti. Garantem průběžné klasifikace jsou vyučující jednotlivých předmětů.

Odborný garant:
plk. Ing. František Vlach, MBA, LL.M., Ing-Paed IGIP
ředitel Akademie Vězeňské služby ČR
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Učební osnovy a časové dotace:
Třídnická hodina + závěrečný test
Služební předměty
Humanitní předměty

4 hod
20 hod
8 hod

Celkem

32 hod

Služební předměty

20 hod

Vybrané kapitoly ze služební přípravy

6 hod

Výkon trestu odnětí svobody

6 hod

Výkon vazby

4 hod

Výpočetní technika

4 hod

Humanitní předměty

8 hod

Právo

2 hod

Psychologie

2 hod

Pedagogika

2 hod

Profesní etika

2 hod
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Služební předměty:
1. Vybrané kapitoly ze služební přípravy
Celková hodinová dotace

6 hodin

Téma

6 hodin

Úvod do předmětu služební příprava
Zákon č. 555/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(úkoly organizace a řízení VS)

1.-2. hod.

NGŘ č. 24/2014 o vězeňské a justiční stráži
Prověrky bezpečnosti a prohlídky
(účel prohlídek, druhy prohlídek, postup při provádění prohlídek)
Zásady vstupu do objektů VS ČR

3.-4. hod.

NGŘ č. 48/2018 o hlášení mimořádných událostí ve Vězeňské službě ČR,
Shrnutí učiva

5.-6. hod.

2. Výkon trestu odnětí svobody
Celková hodinová dotace

6 hodin

Téma

6 hodin

Příjem a propuštění do a z VTOS, VV, zařazování a umísťování
odsouzených
Základní práva odsouzených (stravování, ubytování, odívání, lékařská
péče)

1.-2. hod.

Korespondence odsouzených, balíčky, návštěvy u odsouzených
Základní povinnosti odsouzených, ochrana práv odsouzených

3.-4. hod.

Kázeňské řízení, kázeňská pravomoc, systém kázeňských odměn a trestů,
porovnání kázeňské praxe VV a VTOS. Zaměstnávání a vzdělávání
odsouzených

5.-6. hod.

3. Výkon vazby
Celková hodinová dotace

4 hodiny

Téma

4 hodiny

Uvedení do předmětu VV - právní úprava, účel výkonu vazby, důvody
vazby, realizace výkonu vazby, zásady výkonu vazby, vnitřní řád,
umisťování obviněných, základní vybavení cel, výkon vazby se zmírněným

1.-2. hod.
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režimem
Práva a povinnosti obviněných, stravování, vystrojování, nákupy, balíčky,
uspokojování kulturních potřeb, péče o zdraví, předcházení a včasné
odhalování násilí mezi obviněnými, odsouzenými a chovanci, zpracování
záznamu o zjištění fyzického násilí.

3.-4. hod.

4. Výpočetní technika
Celková hodinová dotace

4 hodiny

Téma

4 hodiny

Prostředí ETŘ, jeho smysl, seznámení se základními úkony (založení spisu,
generování čísla jednacího), předání a převzetí spisu ke spolupráci
Vlastní nácvik založení spisu, práce se spisem, vložení dokumentů
a formulářů

1.- 4. hod.

Humanitní předměty:
5. Právo
Celková hodinová dotace

2 hodiny

Téma

2hodiny

Základy pracovního práva
- zákoník práce a vnitřní předpisy upravující pracovní poměr ve VS ČR
- vznik, změny a zánik pracovního poměru
- základní povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele s přihlédnutím
ke specifikům VS ČR

1.-2. hod.

6. Psychologie
Celková hodinová dotace

2 hodiny

Téma

2 hodiny

Osobnost vězně – typologie odsouzených a pachatelů TČ, prizonizace,
agrese a agresivita v penitenciárním prostředí, šikana
Sebevražedné jednání a automutilace
Obtížné komunikační typy osobností, formy a dopady selhání komunikace,
prevence selhání

1.-2. hod.
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7.

Pedagogika
Celková hodinová dotace

2 hodiny

Téma

2 hodiny

Penitenciární pedagogika, předmět, obsah, složky výchovy, výchovné
aspekty programu zacházení

1.-2. hod.

8. Profesní etika
Celková hodinová dotace

2 hodiny

Téma

2 hodiy

Principy profesní etiky zaměstnance VS ČR

1.-2. hod.

Studijní literatura:
Služební příprava:
Zákon č.555/92 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži ČR., v platném znění
NGŘ č 2/2019 o včasném odhalování a předcházení násilí mezi obviněnými a odsouzenými
ve znění pozdějších předpisů
NGŘ č. 48/2018 o mimořádných událostech ve VS ČR
NGŘ č. 23/2014 o vězeňské a justiční stráži ve znění pozdějších předpisů
Výkon trestu odnětí svobody:
Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody v platném znění
Vyhláška č. 345/1999 Sb. Řád výkonu trestu odnětí svobody v platném znění
NGŘ č. 54/2017 o organizaci a výkonu duchovní služby ve Vězeňské službě ČR
NGŘ č. 5/2019, kterým se zavádí tiskopisy poučení obviněného, odsouzeného a chovance
NGŘ č. 67/2013 o vyhlášení Dohody o duchovní službě
NGŘ č. 54/2017 o organizaci a výkonu duchovní služby ve Vězeňské službě České republiky
Výkon vazby:
Zákon č. 293/1993 Sb. o výkonu vazby v platném znění
Vyhláška MS č.109/1994, kterou se vydává Řád výkonu vazby v platném znění
Vnitřní řád vazební věznice
Právo:
Ústava ČR (ú. z. č. 1/1993 Sb.,) v platném znění
Listina základních práv a svobod (ú.z. č. 2/1993 Sb.), v platném znění
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Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění
Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., v platném znění
Zákon o trestním řízení soudním (Trestní řád) č. 141/1961 Sb., v platném znění
Profesní etika:
NGŘ č. 28/2018, kterým se vyhlašuje Interní protikorupční program Vězeňské služby České
republiky, Katalogy korupčních rizik a Kodex profesní etiky zaměstnance a příslušníka
Vězeňské služby České republiky
Pedagogika:
Paukertová, J.: Vybrané kapitoly ze základů obecné, speciální a penitenciární pedagogiky pro
základní odbornou přípravu. IV VS ČR, Stráž pod Ralskem 2010
Psychologie:
Sochůrek, J.: Úvod do základů psychologie, penologie a viktimologie pro základní odbornou
přípravu příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR, IV VS ČR Stráž pod Ralskem

Učební pomůcky, didaktická technika:
PC a dataprojektor
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