Název projektu:

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců – B3
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.
Dále je informován o legislativě, která upravuje jeho pracovní zařazení, o organizaci
Vězeňské služby ČR. Důraz je kladen na profesionální přístup, na důsledné dodržování
pravidel bezpečnosti práce při výkonu své funkce a na pozitivní postoje zaměstnanců
Vězeňské služby ČR.

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 o zdravotnický personál jednotlivých organizačních jednotek (lékaři, zdravotní
sestry, adiktologové).

Formy studia a vzdělávací metody:
Základní odborná příprava B3 trvá 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 právních norem.
V diskusní části jednotlivých vyučovacích bloků mají účastníci možnost vyměnit
si zkušenosti z jednotlivých organizačních jednotek a rozšířit si své znalosti.

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

4 hod

Služební předměty

28 hod

Celkem

32 hod

Služební předměty

28 hod

Vybrané kapitoly ze služební přípravy

10 hod

Výkon trestu odnětí svobody

10 hod

Výkon vazby

4 hod

Výpočetní technika

4 hod

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

10 hodin

Téma

10 hodin

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

1.-2. hod.

Zákon č. 555/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (oprávnění
příslušníka)

3.-4. hod.

NGŘ č. 23/2014 o vězeňské a justiční stráži
Prověrky bezpečnosti a prohlídky
(účel prohlídek, druhy prohlídek: generální, dílčí, technické, speciální,
postup při provádění prohlídek) Vstupy do střežených objektů

5.-6. hod.

NGŘ č. 23/2014 o vězeňské a justiční stráži
Prověrky bezpečnosti a prohlídky
(prohlídky osobní: preventivní, důkladné, prohlídky těla, věcí, postup
při provádění prohlídek)
NGŘ č. 48/2018 o hlášení mimořádných událostí ve Vězeňské službě ČR

7.-8. hod.

Výstavka nepovolených předmětů

9.-10. hod.
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2. Výkon trestu odnětí svobody
Celková hodinová dotace

10 hodin

Téma

10 hodin

Účel trestu, hlavní zásady VTOS, EVP, příjem a propuštění do a z VV,
VTOS, rozdíl ve způsobu přijetí, postup při příjmu, zařazování
a umísťování odsouzených, zásady vnitřní diferenciace

1. - 2.. hod.

Komplexní zpráva o odsouzeném, programy zacházení, základní
dokumentace, vnitřní řád věznice, organizace a struktura odd. VTOS

3. – 4. hod.

Základní práva odsouzených (stravování, ubytování, odívání, lékařská
péče), korespondence odsouzených, balíčky a jejich kontrola, návštěvy
u odsouzených a jejich zajišťování

5. – 6. hod.

Základní povinnosti odsouzených, ochrana práv odsouzených, omezení
a zbavení některých ústavních práv a svobod během VTOS. Důvody
přerušení VTOS, podmíněné propuštění

7. - 8. hod.

Kázeňské řízení, kázeňská pravomoc, systém kázeňských odměn a trestů –
porovnání VV a VTOS, Předcházení a včasné odhalování násilí mezi
obviněnými, odsouzenými a chovanci, zpracování záznamu o zjištění
fyzického násilí

9. - 10. hod.

3. Výkon vazby
Celková hodinová dotace

4 hodin

Téma

4 hodin

Uvedení do předmětu VV - právní úprava, účel výkonu vazby, důvody
vazby, realizace výkonu vazby, zásady výkonu vazby, vnitřní řád
Přijímání propouštění obviněných vstupní a výstupní lékařská prohlídka.
Umisťování obviněných, základní vybavení cel, výkon vazby
se zmírněným režimem

1.-2. hod.

Práva a povinnosti obviněných, zacházení s obviněnými, stravování,
vystrojování, nákupy, balíčky, uspokojování kulturních potřeb, péče
o zdraví, dozor a kontrola nad výkonem vazby.

3.-4. hod.
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4. Výpočetní technika
Celková hodinová dotace
Téma
Prostředí ETŘ, jeho smysl, seznámení se základními úkony (založení spisu,
generování čísla jednacího), předání a převzetí spisu ke spolupráci

4 hodiny
4 hodiny

1.-4. hod.

Vlastní nácvik založení spisu, práce se spisem, vložení dokumentů
a formulářů,

Studijní literatura:

Služební příprava:
Zákon č.555/92 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži ČR., v platném znění
NGŘ č 2/2019 o předcházení, zabránění a včasném odhalování násilí mezi obviněnými,
odsouzenými a chovanci
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. výkonu trestu odnětí svobody v platném znění
Vyhláška č. 345/1999 Sb. Řád výkonu trestu odnětí svobody v platném znění
Vnitřní věznice
Výkon vazby:
Zákon č. 293/1993 Sb. výkonu vazby v platném znění
Vyhláška MS č.109/1994, kterou se vydává Řád výkonu vazby v platném znění
Vnitřní řád vazební věznice

Učební pomůcky, didaktická technika:
PC a dataprojektor

5

