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Úvodní slovo generálního ředitele Vězeňské služby ČR 
 

 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 

jedním z hlavních úkolů Vězeňské služby České republiky 
je spravovat a střežit vazební věznice a věznice a odpovídat za 
dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby 
a výkonu trestu odnětí svobody. Jako hlavní představitel 
organizace zodpovídám za to, aby tento úkol byl beze zbytku 
plněn ve všech 35 vězeňských zařízeních, v nichž bylo 
k poslednímu dni v roce umístěno 18 578 vězněných osob. Údaje 
uvedené ve výroční zprávě za rok 2006 dokumentují i to, nakolik 
se nám podařilo naplnit i další významné úkoly při zacházení 
s nimi a při zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti.  

 
Stejně jako jiné organizace má i Vězeňská služba České republiky stanoveny své 

dlouhodobé a krátkodobé cíle. Přijali jsme Koncepci českého vězeňství do roku 2015, z níž 
vycházel i dokument Hlavní úkoly Vězeňské služby České republiky na rok 2006. Výroční 
zpráva je dobrou příležitostí ke zhodnocení toho, čeho se podařilo dosáhnout, a ke shrnutí 
kvantity a kvality naší práce do statistických údajů. Všechny výsledky však nelze vyjádřit jen 
v číslech a grafech. Práce s lidmi je obtížně kvantifikovatelná a měřitelná. Ta naše spočívá 
především v každodenním úsilí o působení na vězněné osoby, při němž nám nejde jen  
o zabránění útěkům a mimořádným událostem uvnitř věznic, ale také o ovlivňování chování  
a postojů obviněných a odsouzených s cílem minimalizovat míru jejich recidivy.  

 
Rok 2006 byl pro Vězeňskou službu České republiky rokem bez negativních 

mimořádných událostí z hlediska bezpečnosti, rokem přípravy a realizace nových projektů 
zacházení s vězněnými osobami i rokem budování nových ubytovacích kapacit. Podařilo se 
nám např. s minimálními náklady zrekonstruovat objekt ve Věznici Kynšperk nad Ohří, a 
získat tak nových 216 míst ubytovací kapacity pro odsouzené. Zprovoznili jsme ubytovací 
objekt pro odsouzené v Rapoticích. Ve stávajících vězeňských objektech jsme doplňovali 
další moderní bezpečnostní techniku. Zřídili jsme bezpečnostní komisi, jejíž úlohou je 
koordinovat přijímaná bezpečnostní opatření, a přispět tak k udržení stabilní bezpečnostní 
situace. Důraz jsme i nadále kladli na realizaci efektivních projektů zacházení ve standardním 
i specializovaném výkonu trestu odnětí svobody.  

 
Jedním z nejvýznamnějších projektů roku 2006 se stal Vězeňský informační systém. 

Od poloviny roku 2006 byly uvedeny do praxe dva jeho moduly – Evidence vězňů a Výkon 
vazby a trestu. Zcela nový komplexní systém informační podpory činností Vězeňské služby 
České republiky kladl velké nároky na zainteresované zaměstnance, zejména na jejich ochotu 
učit se novým věcem a překonávat překážky, které se při takto velké změně vždy vyskytnou. 
Druhé pololetí však ukázalo, že Vězeňský informační systém má budoucnost, a v příštích 
letech budeme pokračovat ve spouštění dalších modulů.  

 
Naší prioritou bylo a zůstane i do budoucna zaměstnávání odsouzených. Podařilo se 

nám zvýšit počet zaměstnaných odsouzených o 4,4 %, a to také díky navýšení počtu 
odsouzených zařazených ve vnitřním provozu a vlastní výrobě.  
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Činnost Vězeňské služby České republiky je pravidelně kontrolována kompetentními 

vnějšími nezávislými institucemi. Z jejich výstupů je patrné, že v některých oblastech jsme již 
dosáhli úrovně vyspělých evropských vězeňských systémů a v ostatních se jí velmi rychle 
přibližujeme. Právě proto si vážím služby a práce každého z 10 691 příslušníků a občanských 
zaměstnanců. 

 
Výsledky naší činnosti jsou v následujících kapitolách podrobně představeny. 
 
 
 
 
      Genmjr. PhDr. Luděk Kula, 
        generální ředitel Vězeňské služby ČR  
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Vězeňská a justiční stráž 
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Tak jako v předešlých letech byl i v roce 2006 stanoven pro vězeňskou a justiční stráž 
úkol v maximální možné míře zajistit bezpečnost střežených objektů Vězeňské služby ČR. 
Komplexní zajištění bezpečnosti již není pouze úkolem vězeňské a justiční stráže. Bezpečnost 
dnes zajišťují více či méně všichni zaměstnanci Vězeňské služby ČR. Základním 
předpokladem pro zajišťování bezpečnosti je dodržování Zásad vnitřní bezpečnosti. Tyto 
zásady jsou zpracovány s cílem eliminovat konkrétní bezpečnostní rizika a jsou revidovány 
bezprostředně po změně podmínek, které zajištění bezpečnosti ovlivňují (např. rekonstrukce 
vězeňských objektů).  

 
V oblasti bezpečnosti bylo po linii vězeňské a justiční stráže i v roce 2006 prvotním 

úkolem  minimalizovat možnost průniku nepovolených předmětů a věcí do střežených objektů 
a zabránění útěků vězněných osob ze střežených objektů a při eskortách.     

   
Při zajišťování bezpečnosti postupuje vězeňská a justiční stráž systémově podle 

Koncepce bezpečnosti Vězeňské služby ČR do roku 2015, zpracované v roce 2005. V roce 
2006 byla tato koncepce podstatně rozšířena o prvky technického zabezpečení střežených 
objektů.       

 
Vzhledem ke značné závažnosti předmětné problematiky byla navržena a generálním 

ředitelem Vězeňské služby ČR schválena řada organizačních opatření k minimalizaci rizika 
průniku nepovolených předmětů do střežených objektů. Za nejvýznamnější z nich lze 
považovat zřízení bezpečnostní komise generálního ředitele Vězeňské služby ČR. K dalším 
opatřením patří např. posílení a zkvalitnění kontrolní činnosti při provádění všech druhů 
stanovených prohlídek, důkladnější provádění kontrol dováženého materiálu a zboží do 
střežených objektů. 

 
V roce 2006 pokračoval proces obměny, dovybavování, ale i zavádění zcela nových 

prvků technického zabezpečení střežených objektů. Věznice byly vybaveny 50 ručními 
detektory kovů zn. SUNS TS 90V, čtyřmi rentgeny zavazadel, 10 detekčními rámy apod. 
Nově bylo ve Věznici Praha-Ruzyně ověřováno křeslo na kontrolu tělních dutin osob. Za 
zcela nové technické prostředky, které největší měrou posílily bezpečnost střežených objektů, 
lze považovat zařízení, jež detekuje přítomnost lidí v převážených obalech nebo materiálech 
na principu zjišťování tlukotu jejich srdce, a dále zařízení na rušení signálu GSM, u kterého je  
možno exaktně demonstrovat jeho přínos v oblasti zajištění bezpečnosti. Oproti roku 2005 se 
snížil počet zadržených mobilních telefonů zneužívaných vězněnými osobami o 63 %, což 
v absolutních číslech představuje pokles o 276 mobilních telefonů.  

  
V roce 2006 se ve Vězeňské službě ČR zkoušel také detektor na zjišťování výbušnin a 

drog, který ovšem vykazoval diametrálně odlišné výsledky v rámci zkoušení v různých 
věznicích, a proto nebyl zatím do praxe zaveden.  
 

K zajištění bezpečnosti významně přispívá služební kynologie. Ta má 
neodmyslitelnou roli zejména při provádění eskort, ale také v rámci protidrogové prevence ve 
Vězeňské službě ČR. V roce 2006 došlo k výraznému upevnění pozice služební kynologie, a 
to jednak schválením dokumentu Systemizace služební kynologie do roku 2015, jednak 
zahájením provozu vlastního výcvikového střediska služební kynologie, ve kterém jsou 
prováděny kondiční kurzy psů-specialistů na vyhledávání drog.  

 
Variantním způsobem byla zpracována Koncepce systému eskort k umístění  a 

přemístění vězněných osob, která sledovala jediný cíl – snížení počtu tzv. eskortních dnů 
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v rámci Vězeňské služby ČR, neboť každá eskorta představuje výrazné bezpečnostní riziko. 
Bohužel do konce roku 2006 nebyla tato koncepce, resp. jedna z jejích navržených variant, 
realizována. Nepodařilo se totiž splnit základní předpoklad, a to snížit počty eskortovaných 
osob na maximálně 300 osob v jednom eskortním dnu.  

 
 Rok 2006 představoval pro vězeňskou a justiční stráž také významný zlom v oblasti 
využití výpočetní techniky, protože byl zaveden Vězeňský informační systém. Ten 
představuje zcela nové využití výpočetní techniky, především strážnými vykonávajícími 
službu na vstupech a vjezdech do střežených objektů a také příslušníky, kteří plánují a 
připravují eskorty.   
 

V průběhu roku 2006 bylo eskortováno 134 177 vězněných osob, z toho 277 v režimu 
bezpečnostních eskort, přičemž 126 eskort bylo provedeno pancéřovými vozidly a šest 
letecky. 

 
 V roce 2006 došlo k 16 útěkům nebo odchodům z nestřežených objektů  a pracovišť, 
na kterých se podílelo celkem 19 vězněných osob. Nejvíce vězněných osob opustilo 
nestřežené objekty a nestřežená pracoviště ve věznicích Stráž pod Ralskem (8), Hradec 
Králové (4), Drahonice (2) a Odolov (2). Počet odchodů se oproti roku 2005 snížil o sedm, 
rovněž v podílu zúčastněných osob došlo k poklesu o osm vězněných osob. V pokusu o útěk 
bylo zabráněno šesti vězněným osobám, z toho pěti odsouzeným a jednomu obviněnému. Ve 
dvou případech byla také odhalena příprava k útěku (v roce 2005 nebyly pokusy o útěk ani 
přípravy k útěku zaznamenány).  

 
 V roce 2006 došlo ve věznicích ke čtyřem hromadným vystoupením vězněných osob. 
Na těchto vystoupeních se podílelo celkem 36 odsouzených, nezúčastnil se jich žádný 
obviněný. 

 
 V roce 2006 došlo k fyzickému napadení 63 příslušníků nebo občanských 
zaměstnanců Vězeňské služby ČR.  Při výkonu služby u odsouzených a obviněných bylo 
zaznamenáno 36 napadení. Dále bylo zaznamenáno 11 napadení příslušníků justiční stráže při 
výkonu služby v justičních objektech nebo při výkonu soudních rozhodnutí mimo tyto 
objekty.  

 
Zemřelo  12 vězněných osob, z toho devět odsouzených a tři obvinění. Za  rok 2006 

bylo spácháno devět sebevražd vězněných osob. Obvinění spáchali pět sebevražd, u 
odsouzených se jednalo o čtyři sebevraždy. O sebevraždu se v roce 2006 pokusilo celkem 68 
vězněných osob.   

 
Počet individuálních hladovek vězněných osob se v roce 2006 oproti roku 2005 zvýšil 

o jeden případ, tj. na celkový počet 20 případů  (5 obviněných a 15 odsouzených osob). 
 
Udělení přerušení výkonu trestu odnětí svobody v roce 2006 zneužilo osm 

odsouzených. Vždy se jednalo o odsouzené zařazené do věznice s dozorem. Volnou návštěvu 
zneužili dva odsouzení  (jeden z věznice s dozorem a jeden s ostrahou), volné vycházky 
zneužili rovněž dva odsouzení (oba zařazeni do věznice s dozorem). Celkem těchto institutů 
zneužilo 12 odsouzených (v roce 2005 zneužilo uvedených institutů celkem 11 odsouzených), 
což je vzhledem k celkovému velkému počtu udělených institutů zanedbatelné procento. 
V uvedených případech se nejednalo o společensky nebezpečné vězněné osoby, které by 
mohly ohrozit bezpečnost občanů. 
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Závažným jevem, který může negativně ovlivnit bezpečnost zaměstnanců Vězeňské 

služby ČR, je zneužívání psychotropních a omamných látek vězněnými osobami. V roce 2006 
bylo zaznamenáno zneužití takové látky u 181 vězněných osob, což představuje proti roku 
2005 pokles o 27 vězněných osob.  

 
 Hlavní příčiny vzniku mimořádných událostí lze spatřovat v porušení vnitřních předpisů 
Vězeňské služby ČR, dále i ve zkratovém jednání odsouzených. Při zjištění pochybení nebo 
porušení povinností ze strany příslušníků vězeňské služby bylo vůči nim vždy zahájeno 
kázeňské, případně i trestní řízení. Se zjištěnými nedostatky byli vždy seznámeni všichni 
zainteresovaní zaměstnanci Vězeňské služby ČR a byla přijata příslušná systémová nebo 
organizační opatření, aby se neopakovaly obdobné mimořádné události.   

 
V rámci justiční stráže byl v průběhu roku 2006 zaveden nový systém organizace a 

řízení, a to s cílem posílit efektivnost a operativnost řízení této složky Vězeňské služby ČR. 
Byl snížen počet věznic, pod které spadají místní jednotky justiční stráže (ze 30 na 14), a 
všechny místní jednotky byly seskupeny do 10 oblastí (hlavním kritériem při určování oblastí 
byly územní obvody krajských soudů a Městského soudu v Praze). V čele každé oblasti stojí 
oblastní velitel justiční stráže. Ten zodpovídá za pořádek a bezpečnost v určených justičních 
objektech, za organizaci výkonu služby justiční stráže a projednává otázky související se 
služební činností justiční stráže s předsedy jednotlivých soudů, vedoucími státními zástupci a 
s ředitelem odboru bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva spravedlnosti ČR. Uvedený 
způsob řízení a organizace justiční stráže se jeví jako vhodný a výhodný; řízení justiční stráže 
prostřednictvím oblastního velitele se ukázalo jako operativní, zvláště při zavádění nových 
opatření do řízení a při sjednocování některých prvků řízení.   
 

Zajišťování bezpečnosti v justičních objektech a ochrana pracovníků justice je 
realizována celou řadou opatření. Jejich cílem je zamezit vniknutí neoprávněných osob 
do objektu a jejich setrvání v něm, zamezit všem druhům nežádoucích činností v objektu, a 
tím zabránit (předcházet) vzniku všech druhů mimořádných událostí. Hlavní činností 
příslušníků justiční stráže je fyzická ostraha justičních objektů a ochrana zaměstnanců a 
majetku justice, obojí účelně skloubené s technickými a režimovými opatřeními. V současné 
době jsou již ve všech budovách soudů instalovány detekční rámy, které jsou přínosem ke 
zvýšení bezpečnosti, při předcházení mimořádným událostem v justičních budovách.  

 
V průběhu roku 2006 byl zprovozněn justiční areál Na Míčánkách, který patří 

k nejmodernějším justičním areálům v Evropě. Jeho zprovoznění předcházela řada 
technických i organizačních opatření směřujících k zajištění požadované bezpečnosti při 
výkonu justičních činností. Justiční stráž se však tohoto úkolu zhostila se ctí.  
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Výkon vazby a trestu 
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Rok 2006 byl prvním rokem zavádění do praxe záměrů uvedených v koncepci rozvoje 
českého vězeňství do roku 2015, která v oblasti zacházení s odsouzenými stanovuje za 
zásadní individuální zacházení tak, aby zvolený program zacházení navazoval na systém 
hodnocení rizik a potřeb odsouzeného. Vedle zkvalitňování zacházení s vězněnými osobami 
byla zvýšená pozornost věnována také zajištění výkonu dozorčí služby ve všech věznicích a 
vazebních věznicích, aby naplňovala priority dynamické bezpečnosti.  
 

Značná pozornost byla věnována snaze rozvíjet restorativní přístupy v systému 
zacházení s vězněnými osobami. Restorativní filozofie je jedním ze zásadních předpokladů 
realizace moderního výkonu trestu odnětí svobody a hledání reálných možností využití tohoto 
přístupu v praxi je pro potřeby moderního vězeňství nepostradatelnou součástí jejího dalšího 
rozvoje. Přístup Vězeňské služby ČR k možnostem restorativního pojetí výkonu trestu odnětí 
svobody se odrazil v oblasti zahájení spolupráce s nevládními organizacemi, konkrétně 
s občanským sdružením Bílý kruh bezpečí a v návrhu textu Dohody o vzájemné spolupráci, 
která vyjadřuje společnou vůli vytvářet podmínky nezbytné pro předcházení druhotnému 
poškození obětí a hledat vhodné pracovní postupy pro zmírňování následků trestných činů a 
pro zvyšování úrovně ochrany společnosti. 
 

Oblast výzkumné činnosti lze prezentovat např. návrhem na vytvoření výzkumného 
záměru k tématu dlouhodobých trestů odnětí svobody. Problematika samostatného výkonu 
dlouhodobých trestů odnětí svobody se ve vztahu k činnosti odboru výkonu vazby a trestu 
bude promítat především do navrhovaných změn v modelu vnější diferenciace odsouzených, 
do tématu vznikající koncepce hodnocení rizik a potřeb vězněných osob a v neposlední řadě i 
do oblasti navazující na výkon trestu odnětí svobody, tj. do oblasti postpenitenciární péče. 
Všechna tato témata jsou z časového hlediska dlouhodobá a korespondují s trvalým úsilím 
Vězeňské služby ČR o progresivní způsob zacházení a se snahou o prohlubování 
individualizace v přístupu k vězněným osobám.  
 

V legislativní oblasti se problematika posuzování rizik a potřeb promítla v návrhu 
novely zákona o výkonu trestu odnětí svobody. V textu připravovaného zákona bylo nutné se 
zamyslet mj. nad otázkami, které souvisejí se změnou stávajícího systému vnitřní diferenciace 
a s úpravou pravomoci soudu rozhodovat o zařazení do jednotlivých typů věznic. 
Bezprostředně navazujícím tématem je otázka klasifikace a diferenciace odsouzených. Systém 
navržený v novele zákona o výkonu trestu odnětí svobody byl stanoven tak, aby poskytoval 
větší prostor pro diferencovanější rozdělení odsouzených na základě vyhodnocení rizik a 
potřeb. Toto vyhodnocení by se provádělo prostřednictvím jednotné a standardizované 
metody, na níž usilovně pracuje multidisciplinární tým (Probační a mediační služba ČR, 
Vězeňská služba ČR, externí pracovníci), který po třech letech práce zakončil vývoj první 
verze nástroje SARPO 1 – Souhrnné Analýzy Rizik a Potřeb Odsouzených osob. Rovněž byl 
vytvořen manuál nástroje a začaly finální přípravy k výběru a školení hodnotitelů. V roce 
2007 je plánována pilotáž nástroje ve vybraných věznicích a střediscích mediační služby, 
hodnocení rizik a potřeb se bude týkat odsouzených před eventuálním podmíněným 
propuštěním z výkonu trestu a po jeho udělení s dohledem. Důležitou skutečností je 
pokračující spolupráce s katedrou sociologie FF UK, jež se odborně podílí a bude podílet na 
vyhodnocení výsledků pilotáže a na dalším vývoji tohoto nástroje. 
 

Tématu klasifikace a skladby programů zacházení se věnuje pracovní skupina, jejíž 
činnost byla zahájena v roce 2006.  
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V září 2006 byl ukončen rok a čtvrt trvající projekt Podmíněné propuštění s dohledem 
– rozvoj efektivní praxe mezi justičními organizacemi, v rámci programu Transition Facility 
CZ 04 IB JH 01, který vězeňská služba realizovala s probační a mediační službou ve 
spolupráci s britskými a finskými odborníky. V současné době pokračuje vězeňská služba ve 
2. kole pilotáže behaviorálního programu 3Z (Zastav se, Zamysli se, Změň se) za účelem 
standardizace tohoto programu a jeho postupného rozšíření do praxe Vězeňské služby ČR.  
 

Vnitřním předpisem Vězeňské služby ČR byl vydán jednotný vnitřní řád pro všechny 
věznice a vazební věznice, ve kterých je zabezpečován výkon trestu odnětí svobody. Na 
základě vyhodnocení požadavků veřejného ochránce práv v něm došlo v roce 2006 k úpravě 
zásad a principů vnitřní diferenciace odsouzených. Tato úprava zajišťuje jednotnost 
prostupných diferenciačních skupin ve všech typech věznic po nástupu odsouzeného do 
výkonu trestu, v jeho průběhu, při přemístění odsouzeného do jiné věznice a při přeřazení do 
jiného typu věznice. 
 

Na úseku psychologických činností byla provedena analýza činnosti psychologů 
v oblasti posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců VS ČR. 
Analýza nabídla celkový pohled na problematiku posuzování osobnostní způsobilosti, a to jak 
ze statistického hlediska, tak i z pohledu odborného. Jako problematická byla vyhodnocena 
především absence jednotného systému evidence uchazečů, kteří již dříve byli na 
psychologickém vyšetření, a to nejen v rámci Vězeňské služby ČR, ale i u jiných 
bezpečnostních složek (policie, celníci, hasiči). Za zásadní bylo dále považováno dořešení 
otázky posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů do pracovního poměru a zaměstnanců 
v pracovním poměru tak, aby povinnost absolvovat psychologické vyšetření byla u těchto 
uchazečů v rámci přijímacího řízení stanovena taxativně, a bylo navrženo včlenit tento 
požadavek do zákona č. 555/1992 Sb., o vězeňské službě a justiční stráži.  
 

Ve vztahu k vězněným osobám byla i nadále sledována opatření přijatá jak v rámci 
predikce suicidiálního jednání, tak v rámci predikce a včasného odhalování násilí mezi 
obviněnými a odsouzenými. 
 

V roce 2006 došlo k dynamickému rozvoji projektů, které využívají dotace 
poskytované Evropskou unií, státem a samosprávou. Hlavními realizátory projektů (a 
současně žadateli a příjemci dotace) jsou zatím pouze externí subjekty – neziskové 
organizace, občanská sdružení apod.; věznice jsou jejich hlavními partnery nebo se u nich 
projekt pouze koná. Ve čtvrtém čtvrtletí začala Vězeňská služba ČR realizovat dvouletý 
projekt Nová příležitost – Interpraxe a příprava osob opouštějících zařízení výkonu trestu na 
začlenění do společnosti prostřednictvím trhu práce v rámci jednotného programového 
dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Prahy. Projekt s rekvalifikačními a 
reintegračními kurzy pro odsouzené probíhá v obou pražských vazebních věznicích.   
 
 
Střední odborné učiliště 
 

Střední odborné učiliště (SOU) zajišťuje vzdělávání vězňů prostřednictvím sedmi 
odloučených pracovišť – školských vzdělávacích středisek, zřízených ve věznicích Opava, 
Pardubice, Plzeň, Rýnovice, Světlá nad Sázavou, Valdice a Všehrdy.  
 

V roce 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon, který se zásadním způsobem 
dotýká i právního postavení SOU. Podle tohoto zákona měla být škola pro obviněné a 
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odsouzené zřízena jako organizační složka státu, což by znamenalo úplné odtržení SOU od 
Vězeňské služby ČR. Proto byla iniciována jednání s Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR o možnostech úprav školského zákona. Nakonec byla přijata novela 
školského zákona, podle které zřizovatelem SOU bude Ministerstvo spravedlnosti ČR a škola 
bude zřízena jako organizační jednotka Vězeňské služby ČR a zařazena do rejstříku škol ČR.  
 

Výchovně-vzdělávací proces 
Počet žáků zařazených ve studiu učebních oborů poklesl oproti školnímu roku 

2004/2005 z 233 na 231. Počet vyučených se oproti minulému školnímu roku, kdy se vyučilo 
104 žáků, snížil na 91. Celkově se však udržuje trend posledních let, kdy se počty vyučených 
pohybují okolo 100 ročně. Základní činností SOU je výuka v učebních oborech, ale pozornost 
je věnována i všeobecně vzdělávacím a odborným kurzům. Skladba učebních oborů se jeví 
jako vyhovující. 
 

V oblasti základního vzdělávání probíhaly kurzy na úrovni nižších ročníků základní 
školy a kurzy k doplnění základního vzdělání. Ve všeobecně vzdělávacích a odborných 
kurzech vzrostl oproti minulému školnímu roku počet žáků z 626 na 687, počet vydaných 
osvědčení se výrazně zvýšil (z 563 na 663). Celkový průměrný počet žáků SOU (v učebních 
oborech a kurzech) se zvýšil z 859 na 918.  

 
Ve Věznici Valdice pokračovalo maturitní studium ve tříletém studijním oboru 

Ekonomika a podnikání, zajišťované Soukromou střední podnikatelskou školou Altman 
(Jičín), a dálkové pětileté studium organizované Biskupským gymnáziem v Hradci Králové.  

 

Vzdělávací aktivity 

 
Odloučená pracoviště SOU organizují následující učební obory a kurzy:  
 
 

• tříleté učební obory: obráběč kovů, zámečník;  
 

• dvouleté učební obory: elektrotechnická výroba, výroba konfekce, strojírenská výroba, 
obrábění kovů, květinářské a zelinářské práce, stavební výroba, provoz společného 
stravování, zpracování dřeva; 
 

• kurzy: kurzy v rozsahu základní školy, odborné kurzy stejného zaměření jako učební 
obory, výpočetní technika a programování CNC strojů, jazykové kurzy (angličtina, 
němčina, čeština pro cizince), svářečské kurzy, malířské a natěračské práce, knihař, 
praktická rodinná škola, právní minimum, výtvarné zpracování keramiky, mačkář-
brusič skla, technika administrativy, kovář. 
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Počty žáků a vydaných dokladů o dosaženém vzdělání 

a) učební obory 
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b) odborné a všeobecně vzdělávací kurzy 
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Činnost SOU je personálně zajišťována ředitelem učiliště, jeho zástupcem, sedmi 
vedoucími školských vzdělávacích středisek, 19 učiteli, 32 učiteli odborného výcviku a 
hospodářkou.  
 

Hospodaření SOU probíhá podle zřizovací listiny SOU a příslušných vnitřních 
předpisů. Celkový rozpočet SOU na rok 2006 činil 6 012 000 Kč neinvestičních prostředků. 
Současné materiální vybavení celého SOU je na solidní úrovni, která umožňuje plnit 
požadavky učebních plánů a osnov jednotlivých učebních oborů i kurzů.  
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V oblasti vzdělávání vězňů dochází i nadále postupně podle reálných možností 
ke kvalitativnímu růstu. Systém vzdělávání odsouzených v České republice snese srovnání 
s vyspělými evropskými státy. V současné době se SOU podílí na spolupráci ve dvou 
mezinárodních projektech v rámci programu Grundtvig 1 – Spolupráce v oblasti vzdělávání 
vězňů: Výuka v prostředí informačních a komunikačních technologií a Grundtvig 2 – 
Zlepšení nabídek vzdělávacích aktivit pro vězně.  

 

Vězeňská duchovní služba 
 

V roce 2006  působilo ve Vězeňské službě ČR 30 vězeňských kaplanů z deseti státem 
registrovaných církví s oprávněním k výkonu zvláštních práv (ve smyslu zákona č. 3/2002 
Sb.). V 15 věznicích a sedmi vazebních věznicích zajišťovali kaplani výkon duchovní služby 
a podíleli se mj. i na koordinaci působení dobrovolných pracovníků docházejících zvenčí, 
buď pouze na základě církevního pověření, nebo v rámci činnosti občanského sdružení 
Vězeňská duchovenská péče. 

 
Kaplani Vězeňské duchovní služby, která pochopitelně vychází z tradičních 

křesťanských základů, byli otevřeni rovněž ke komunikaci s klienty jiných 
mimokřesťanských směrů, např. islámu; nezřídka to byli právě duchovní, kteří pomohli svým 
spoluzaměstnancům vysvětlit, co je pro dotyčnou náboženskou skupinu podstatné a jak 
rozumět někdy zdánlivě neopodstatněným nárokům vězněných osob. 
 

Nově se duchovní služba začíná vážně zabývat zprostředkovatelskou funkcí mezi 
osobami ve výkonu trestu jako pachateli trestného činu a jejich oběťmi, resp. pozůstalými po 
obětech trestné činnosti; tato oblast je výzvou z oblasti, která dosud zůstává neprobádaná.  
 

Vězeňská služba ČR v oblasti poskytování duchovních služeb úzce spolupracuje 
s nevládní organizací Vězeňská duchovenská péče, která se svou široce ekumenickou službou 
již tradičně podílí na působení na obviněné a odsouzené. Svou existencí i praxí je garantem, 
který zaručuje ústavou dané právo k aplikaci náboženského vyznání. Při péči o vězně využívá 
četných kontaktů a spolupráce s dalšími nevládními subjekty, které směrují těžiště svého 
působení do oblasti postpenitenciární. Na práci Vězeňské duchovenské péče se v roce 2006 ve 
32 věznicích a vazebních věznicích aktivně podílelo 145 osob z 15 státem registrovaných 
církví.  
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Personalistika 
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V roce 2006 bylo v personální činnosti prioritní zabezpečení rozvoje lidských zdrojů a 
formování moderního vězeňského personálu na základech odbornosti, profesionality a 
profesní etiky. Neméně důležitým momentem byla i příprava na zavedení zákona č. 361/2003 
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. Tato situace kladla i vyšší nároky na řídící 
zaměstnance. Vyžadovala zejména nové tvůrčí postupy a nové způsoby jednání směřující k 
vyšší efektivnosti, kvalitě řídicích činností, a to i často za cenu prosazování výrazných 
strukturálních změn. Zároveň byl naplňován úkol optimalizovat věkovou strukturu 
zaměstnanců Vězeňské služby ČR tak, aby se spojila zkušenost a vyzrálost starší střední 
generace s perspektivami rozvoje lidských zdrojů věkově mladších zaměstnanců.  

 
Z hlediska vytyčeného cíle – zabezpečení kvalitního rozvoje lidských zdrojů – byl 

definován požadovaný profil zaměstnance Vězeňské služby ČR. Významným principem 
rozvoje lidského potenciálu bylo prosazování stejného postavení jak žen, tak mužů a jejich 
stejné účasti v pracovněprávních a služebních vztazích a přijetí opatření k zamezení 
veškerých forem diskriminace. 

Strategie rozvoje lidských zdrojů zahrnovala rovněž péči o zdravotní stav 
zaměstnanců, pracovní a životní hygienu, podmínky výkonu služby a výkonu práce 
(bezpečnost a ochrana zdraví při práci), aktivity jako sport, tělovýchovu a rekreační možnosti, 
kulturní rozvoj a celkovou pracovní a životní kondici.  
 

Vývoj početních stavů zaměstnanců 
 

Pro rok 2006 byl usnesením vlády č. 744/2005 stanoven početní stav zaměstnanců na 
10 702 osob, z toho příslušníků ve služebním poměru na celkem 6643 osob. V průběhu roku 
2006 se tento počet změnil následovně:  

 
• zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, 

bylo skutečně financováno schváleným rozpočtem pro rok 2006 pouze 10 639 
zaměstnanců vězeňské služby; 

• k 1. 1. 2006 byl stavební úřad, který doposud působil v rámci Vězeňské služby 
ČR včetně tří tabulkových míst a zaměstnanců Vězeňské služby ČR 
zajišťujících funkci stavebního úřadu, převeden do organizační struktury 
Ministerstva spravedlnosti ČR;  

• k 1. 3. 2006 přešlo od Justiční akademie Ministerstva spravedlnosti ČR do 
Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR celkem šest tabulkových míst včetně 
zaměstnanců;  

• dnem 31. května 2006 vláda svým usnesením č. 652/2006 souhlasila se 
zvýšením počtu funkčních míst příslušníků a občanských zaměstnanců 
Vězeňské služby ČR pro rok 2006 o 200 (a to včetně rozpočtového zajištění na 
platy zaměstnanců), z toho o 160 míst příslušníků a 40 míst občanských 
zaměstnanců. Bylo taktéž rozhodnuto, že ze 160 míst příslušníků bude 30 míst 
použito pro justiční stráž;  

• byl proveden přesun prostředků tak, že z celkového počtu zaměstnanců  
(10 842) bude příslušnických míst 6853 a míst občanských zaměstnanců 3989. 

Konečné plánované počty zaměstnanců pro rok 2006 tudíž byly 10 842 osob. Z toho  
6853 příslušníků (z nich 1115 příslušníků justiční stráže) a 3989 občanských zaměstnanců. 
Pokud se jedná o skutečné početní stavy, k 31. 12. 2006 bylo u Vězeňské služby ČR 
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zaměstnáno celkem 10 691 osob, z toho bylo 6713 příslušníků a 3978 občanských 
zaměstnanců. 
 
Délka zaměstnaneckého poměru 

Ze statistik vyplývá, že ve Vězeňské službě ČR dlouhodobě roste počet zaměstnanců, 
kteří jsou v zaměstnaneckém poměru více než 10 let. Poměrně příznivý vývoj je i u 
zaměstnanců s délkou zaměstnaneckého poměru více než 15 až 25 let. Podařilo se zastavit 
pokles zaměstnanců v kategorii zaměstnaneckého poměru s délkou do pěti let. 

Vývoj složení zaměstnanců podle délky zaměstnaneckého poměru za léta 2003–2006 ( k 31. 12.) 

Rok do 5 5 až 10 10 až 15 15 až 20 20 až 25 25 až 30 nad 30 celkem 
2003 4106 3590 1216 617 403 352 441 10725 
2004 3817 3467 1463 648 417 308 493 10613 
2005 3621 3203 1870 582 429 278 491 10474 
2006 3790 3067 2135 471 452 346 430 10691 

 

Složení zaměstnanců podle dosaženého věku v roce 2006
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Vzdělanost zaměstnanců 

Při porovnání údajů o vzdělání zaměstnanců za období od roku 2000 do roku 2006 je 
zřetelný soustavný nárůst vzdělanosti zaměstnanců vězeňské služby. Klesá počet zaměstnanců 
se základním a středním vzděláním bez maturity. Naproti tomu roste počet zaměstnanců se 
středním vzděláním s maturitou, s vyšším odborným vzděláním včetně zaměstnanců s 
vysokoškolským vzděláním bakalářského i magisterského směru. 

Vývoj vzdělanosti zaměstnanců VS ČR v letech 2000–2006 
(zjišťovaný stav k 31. 12.) 

Rok základní střední stř./mat. vyšší odb. bakalář. vysokošk. celkem 
2000 137 2467 6637 19 308 958 10 526 
2001 124 2209 6980 27 298 1009 10 647 
2002 117 1978 7066 37 342 1055 10 595 
2003 109 1783 7316 48 388 1081 10 725 
2004 94 1528 7366 70 443 1112 10 613 
2005 80 1298 7412 84 488 1112 10 474 
2006 61 1083 7640 103 590 1214 10 691 
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Institut vzdělávání Vězeňské služby ČR  
 

V roce 2006 ukončilo činnost vzdělávací středisko v Kroměříži a všechny činnosti 
byly přesunuty do Stráže pod Ralskem. S tím byla spojena i otázka minimalizace činnosti 
Justiční akademie ve Stráži pod Ralskem v souvislosti s přesunem jejího sídla do Kroměříže. 
Na základě těchto změn bylo nutné provést majetkové přesuny mezi oběma subjekty, ukončit 
vzdělávací činnost střediska v Kroměříži a zajistit splnění plánu vzdělávání střediska 
Kroměříž ve Stráži pod Ralskem. 

 
Institut vzdělávání jako vzdělávací instituce s celorepublikovou působností i v roce 

2006 pokračoval ve standardním plnění vzdělávacích úkolů jak v úrovni základní odborné 
přípravy, tak dalšího vzdělávání zaměstnanců. V jeho rámci bylo zahájeno celkem 29 
specializačních kurzů. Proběhlo i školení BOZP pro 37 zaměstnanců. Celkově prošlo v roce 
2006 Institutem vzdělávání 2018 zaměstnanců Vězeňské služby ČR.  

 
Podstatnou změnou v činnosti Institutu vzdělávání je rozšíření nabídky vzdělávacích 

aktivit pro zaměstnance Vězeňské služby ČR. V roce 2006 se podařilo po dvouletém úsilí 
úspěšně završit spolupráci s Vysokou školou tělovýchovy a sportu Palestra a nabídnout 
zaměstnancům bakalářský studijní obor pedagog volného času. Této nabídky využilo 50 
zaměstnanců.  

 
Byla podepsána rámcová dohoda o spolupráci s Pedagogickou fakultou TU Liberec, 

kde bylo dohodnuto zřízení detašovaného pracoviště vysoké školy v Institutu vzdělávání VS 
ČR. Fakulta má akreditované bakalářské studium obor penitenciární péče, které by mohlo být 
při dostatečném zájmu zaměstnanců vězeňské služby otevřeno, stejně jako v případě Palestry, 
v prostorách Institutu vzdělávání VS ČR. 

 
Další oblastí činnosti Institutu vzdělávání je vědeckovýzkumná činnost. 

Vědeckovýzkumné oddělení provedlo a zpracovalo výzkum např. činnosti bezdrogových zón 
ve věznicích a sběr dat pro Evropskou unii v oblasti zajišťování rezidenčních služeb pro 
tělesně, mentálně a smyslově postižené vězně. Pracovníci oddělení se zúčastnili několika 
velmi dobře odborně obsazených konferencí.  

 
Pracoviště Kabinetu dokumentace a historie mělo významný podíl při zpracování 

pamětního almanachu vydaného u příležitosti 10. výročí zahájení činnosti Institutu vzdělávání 
VS ČR ve Stráži pod Ralskem.  

 
Institut vzdělávání se v roce 2006 dobře prezentoval i na mezinárodní úrovni. Jeho 

pracovnice se zúčastnila mise do Ázerbájdžánu, institut přivítal ázerbájdžánské kolegy, dále 
kolegy z Rakouska, Polska, Slovenska a Bavorska, a to jak separátně v rámci výměnných 
stáží, tak v rámci mezinárodního semináře pořádaného u příležitosti v 10. výročí zahájení 
činnosti Institutu vzdělávání VS ČR ve Stráži pod Ralskem.  
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Legislativní činnost 
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Dodržování a zkvalitňování zákonných předpisů, podzákonných předpisů a vnitřních 
předpisů, které upravují činnost Vězeňské služby ČR, bylo v roce 2006 základním předmětem 
činnosti odboru legislativního a právního Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR.  

 
Počet platných vnitřních předpisů k 31. 12. 2006 činil 380. Z tohoto počtu je: 

• 28 nařízení ministra spravedlnosti (včetně rozkazů ministra spravedlnosti);  
• 236 nařízení generálního ředitele vězeňské služby (včetně rozkazů bývalého 

náčelníka Správy SNV a rozkazů ředitele Správy SNV);  
• 21 pokynů generálního ředitele vězeňské služby;  
• 93 metodických listů a  
• 2 IS, tj. instrukcí SNV (a instrukcí bývalého ředitelství Sboru nápravné 

výchovy).  
 

V roce 2006 bylo zrušeno 126 vnitřních předpisů. Bylo zpracováno a vydáno celkem 
156 vnitřních předpisů (z toho 94 nařízení generálního ředitele vězeňské služby, 17 Pokynů 
generálního ředitele vězeňské služby, 42 metodických listů ředitelů odborů generálního 
ředitelství a tři nařízení ministra spravedlnosti).  

 
K usnadnění orientace občanských zaměstnanců a příslušníků ve vnitřních předpisech 

vězeňské služby slouží aplikace vnitřních předpisů vězeňské služby v databázi informačního 
právního systému Automatizovaného systému právních informací (ASPI), provozovaného ve 
všech organizačních jednotkách. Kromě toho je evidence vnitřních předpisů zajišťována  
v aplikaci Vězeňského informačního systému a ve veřejných složkách vězeňské služby  
Microsoft Outlook. 

 
Vězeňská služba ČR provedla pod záštitou legislativního a právního odboru analýzu 

aplikace zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem analýzy je souhrn námětů 
k případné novelizaci těchto pro Vězeňskou službu ČR stěžejních zákonů, jejichž cílem je 
promítnutí změn souvisejících zákonů a rovněž zpřesnění právní úpravy na základě zkušeností 
získaných dozorovanými státními zástupci a samotnou Vězeňskou službou ČR. Některé 
náměty, které se týkají zásadnějších otázek, již byly Ministerstvu spravedlnosti ČR 
předloženy a u některých již  proběhlo připomínkové řízení (např. novela zákona o výkonu 
trestu odnětí svobody, jejímž cílem je rozšířit možnost zaměstnávat odsouzené). 
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Management a kontrola 
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Public relations 
 

Hlavním posláním Public relations je kromě informovanosti veřejnosti a zvyšování 
prestiže Vězeňské služby ČR také podpora vztahu zaměstnanců k vlastní práci a jejich 
identifikace s hlavními cíli organizace. 

 
Nejvýznamnějším mediálním prostředkem, jímž se Vězeňská služba ČR v současnosti 

prezentuje, jsou její internetové stránky. Veřejnost se, podle vyhodnocení zájmu návštěvníků, 
nejvíce zajímá o věznice Praha-Pankrác, Brno, Praha-Ruzyně a Mírov. Internet umožňuje 
Vězeňské službě ČR prezentaci nejen formou textů a fotografií, ale i nově formou zvukových 
nahrávek a krátkých videodokumentů, které jsou pro návštěvníky internetových stránek 
nejatraktivnější. První takový dokument byl natočen v listopadu 2006 ve Věznici Rýnovice.  
 

V roce 2006 vyšlo šest čísel časopisu České vězeňství a jedno číslo mimořádné, 
věnované otázkám čtenářů adresovaným generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR. Formou 
přílohy časopisu České vězeňství č. 1/2006 byla vydána Evropská vězeňská pravidla – 
Doporučení Rec (2006) 2. 
 

Vězeňská služba ČR v roce 2006 uspořádala tři regionální tiskové konference, a to ve 
věznicích Liberec, Karviná a Plzeň.  
 
 
Zahraniční spolupráce 
 

Zahraniční spolupráce Vězeňské služby ČR v roce 2006 plně navazovala na aktivity 
vyplývající z působnosti vězeňské služby v rámci mezinárodních vztahů České republiky a  
vyplývající ze závazků členství České republiky v mezinárodních organizacích. Plynule 
pokračovala partnerská zahraniční spolupráce s evropskými vězeňskými službami, především 
v rámci Visegrádské čtyřky. Byla realizována nejen vrcholná setkání na úrovni generálních 
ředitelů, ale i řada výměnných krátkodobých pobytů vybraných zaměstnanců. Proběhly 
specializované semináře, konference z oblasti vzdělávání ve vězeňství, logistiky, 
zdravotnictví apod. Taktéž se konala řada sportovních akcí, jichž se účastnili zaměstnanci VS 
ČR. 
 
Účast Vězeňské služby ČR na mezinárodních konferencích 
 

• 8. výroční konference ICPA (Mezinárodní sdružení nápravných a vězeňských 
zařízení) o problematice stále různorodějšího složení vězeňské populace, návratu 
odsouzených zpět do společnosti a otázkách právních aspektů spojených se 
zacházením s teroristy ve věznicích – Vancouver, Kanada.  

 
• Konference Evropského výboru pro děti vězněných rodičů (Eurochips) a Federace pro 

soudržnost dětí a rodičů (FREP) o problematice dětí vězněných rodičů v Evropské unii 
– Paříž, Francie. 

 
• Konference WHO (Světová zdravotnická organizace) o výskytu tuberkulózy ve 

věznicích – Sinai, Rumunsko. 
 

• Konference EPEA (Evropská asociace pro vzdělávání vězňů) a 6. evropská konference 
ředitelů a koordinátorů vzdělávání vězněných osob – Praha, Česká republika.  
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Visegrádská čtyřka, bilaterální spolupráce  
 

Intenzivní spolupráce mezi vězeňskými službami České republiky, Slovenské 
republiky, Polské republiky a Maďarské republiky se realizovala společnými nebo 
bilaterálními setkáními na vrcholné úrovni i formou pracovních setkání odborníků. 
Spolupráce se Slovenskem a Polskem se opírala o rámcové dohody, o spolupráci na bázi 
reciprocity, jejíž pomocí se realizují výměnné studijní pobyty, stáže a rekreace pro 
zaměstnance VS. Tato spolupráce byla nejčastější a má dlouhou tradici. Realizovaly ji rovněž 
věznice a vazební věznice. Spolupráce slouží k výměně zkušeností a k přátelským sportovním 
utkáním. V oblasti sportu je nejčastěji navštěvováno Slovensko a Polsko, sporadičtěji další 
země, na fotbalový přátelský turnaj byla uskutečněna cesta do Francie, završená úspěchem – 
dovezením poháru vítěze. 
 

Řada bilaterálních styků je uskutečňována nejen na úrovni generálních ředitelství, ale 
přímo na úrovni věznic, z nichž asi 20 se aktivně účastní zahraniční spolupráce. Největší 
četnost styků je dána kontinuitou spolupráce a příhraničním dosahem pro vzájemné styky. 
Nejčastěji jsou proto realizovány se slovenskou VS, poté polskou VS, následují krátkodobé 
pobyty v Maďarsku a Spolkové republice Německo (pro SRN existují bilaterální protokoly o 
spolupráci). Nejobvyklejší formou styků jsou krátkodobé studijní pobyty a stáže. Kromě 
uvedených zemí byly navštíveny ještě např. Rakousko, Norsko a Švýcarsko. Studijní pobyty 
se rovněž týkají specializace vězeňského zdravotnictví, psychologie a jiných. Spolupráce 
vězeňských kaplanů v oblasti duchovní péče se ubírala zejména do Spolkové republiky 
Německo a na Slovensko.  
 
 
Kontrola   
  

Kontrola má nezastupitelné místo v řídicí činnosti každého vedoucího zaměstnance 
Vězeňské služby ČR, a proto kontrolní mechanismy slouží jako jeden z nástrojů řízení, jehož 
prostřednictvím získává informace o jeho efektivitě. Výsledky tematických kontrol potvrzují, 
že vnitřní kontrolní činnost je na dobré úrovni. Zaměstnanci Generálního ředitelství Vězeňské 
služby ČR vykonali celkem 314 kontrol, z toho bylo 114 tematických, 192 operativních a osm 
finančních. 

 
Stížnosti 

V roce 2006 bylo v rámci VS ČR prošetřeno a uzavřeno celkem 1486 stížností. Z tohoto počtu 
bylo:  

62 důvodných, tj. 4,2 %; 

60 částečně důvodných, tj. 4,0 %; 

37 důvodných z objektivních příčin, tj. 2,5 %; 

a 1327 nedůvodných, tj. 89,3 %. 

 
Oproti roku 2005 byl v roce 2006 zaznamenán pokles celkového počtu stížností vůči VS 

ČR, a to o 144 stížností. Došlo ke zvýšení počtu stížností důvodných, částečně důvodných i 
důvodných z objektivních příčin z 135 na 159, tj. z 8,3 % na 10,7 %.   
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Velkou měrou se na snížení celkového počtu stížností podílel objem stížností podaných 
vězni. Zaznamenán byl pokles z 1547 stížností na 1381 stížností, tj. o 166 stížností. Z tohoto 
celkového počtu bylo 51 stížností vyhodnoceno jako důvodné, 48 jako částečně důvodné, 31 
jako důvodné z objektivních příčin nebo nezaviněné Vězeňskou službou ČR a 1251 stížností 
bylo vyhodnoceno jako nedůvodné. Důvodnost stížností v této kategorii stoupla z 7,5 % na 
9,4 %.  

 
V roce 2006 podali zaměstnanci Vězeňské služby ČR celkem 57 stížností, což je o šest 

více než v roce 2005. Z tohoto celkového počtu bylo osm stížností vyhodnoceno jako 
důvodné, 11 jako částečně důvodné, tři jako důvodné z objektivních příčin nebo nezaviněné 
Vězeňskou službou ČR a 35 stížností bylo vyhodnoceno jako nedůvodné. Došlo ke zvýšení 
podílu stížností důvodných, částečně důvodných a důvodných z objektivních příčin z 27,5 % 
na 38,6 %. 
Počet stížností civilních osob stoupl z 32 na 48, což je o 16 stížností. Z tohoto počtu byly 3 
stížnosti vyhodnoceny jako důvodné, jedna jako částečně důvodná a tři jako důvodné 
z objektivních příčin nebo nezaviněné Vězeňskou službou ČR. Vzhledem k nepatrnému 
zastoupení této kategorie v celkovém počtu stížností, jedná se o 3,2 % z celkového počtu 
prošetřených a uzavřených stížností v roce 2006, nejde o statisticky významnou skutečnost. 
 
Prošetřování trestné činnosti příslušníků a občanských zaměstnanců  
Vězeňské služby  ČR v roce 2006 

 
Pověřenými orgány Vězeňské služby ČR byly důsledně prošetřovány náznaky 

nezákonného či jiného nežádoucího jednání včetně případů vykazujících prvky korupčního 
jednání. V roce 2006 bylo prošetřováno pro podezření ze spáchané trestné činnosti při výkonu 
služby i mimo službu celkem 148 příslušníků. Podle ustanovení § 159a odst. l tr. řádu byla 
věc odložena u 92 a dle § 159a/lb a 171/1 tr. řádu odevzdána ke kázeňskému projednání u 22 
příslušníků. Obviněno bylo šest příslušníků. K zastavení trestního stíhání došlo u šesti, a to 
podmíněně zastaveno dle § 307 tr. řádu u tří příslušníků. Šetření dosud probíhá u 20 
příslušníků, a to u 16 pověřenými orgány Vězeňské služby ČR a u čtyř orgány Policie ČR. Za 
trestný čin spáchaný v roce 2006 byli odsouzeni dva příslušníci, z toho v jednom případě 
v souvislosti s výkonem služby.  

 
Celkově, tzn. i za trestné činy spáchané v předchozích letech, bylo v roce 2006 

pravomocně odsouzeno devět příslušníků (nebo bývalých příslušníků).  
 
V souvislosti s výkonem služby bylo odsouzeno pět příslušníků (jednalo se o dva 

trestné činy podle §§ 158 + 171 tr. zákona, dva trestné činy podle § 158 tr. zákona a jeden 
trestný čin podle § 286 tr. zákona). Za trestné činy spáchané mimo službu byli odsouzeni 
celkem čtyři příslušníci (jednalo se o dva trestné činy podle §§ 235 + 238 tr. zákona a dva 
trestné činy podle § 201 tr. zákona). 

 
V průběhu roku 2006 bylo zahájeno trestní řízení se 12 občanskými zaměstnanci 

Vězeňské služby ČR, z toho u osmi byla věc odložena orgány Policie ČR, dvěma bylo 
sděleno obvinění a u dvou byla věc odevzdána k přestupkovému řízení. Za trestný čin 
spáchaný v roce 2006 nebyl odsouzen žádný občanský zaměstnanec.  
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Celkově, tzn. i za trestné činy spáchané v předchozích letech, byl v roce 2006 
pravomocně odsouzen jeden občanský zaměstnanec (nebo bývalý občanský zaměstnanec), a 
to za trestný čin, který nesouvisel s výkonem povolání (jednalo se o trestný čin podle § 250b 
trestního zákona).  
     

Interní audit 
 

Interní audit zabezpečovalo samostatné oddělení interního auditu Generálního 
ředitelství Vězeňské služby ČR, které vyvíjelo činnost na základě svého statutu a dalších 
předpisů, zejména zákona č. 320/2001 Sb. a pokynu Ministerstva financí ČR pro výkon 
interního auditu ve veřejné správě. 

 
V intencích uvedených dokumentů bylo prováděno přezkoumávání a vyhodnocování 

činnosti Vězeňské služby ČR a jejího vnitřního kontrolního systému. Výsledky auditů a z nich 
resultující doporučení sloužily jak k informování vrcholového managementu o stavu řídicích a 
kontrolních procesů, o situaci v řízení rizik a pro hodnocení, zda je výkon veřejné správy 
v působnosti Vězeňské služby ČR zákonný, hospodárný, efektivní a účelný.  
 

V roce 2006 bylo provedeno sedm auditů, z toho šest u organizačních jednotek 
Vězeňské služby ČR a jeden u zotavovny Vězeňské služby ČR. Dle druhového členění se 
jednalo o dva audity finanční, tři audity systému, jeden audit výkonu a jeden audit komplexní.  
 
Provedenými audity nebyly zjištěny závažné nedostatky, jež by nepříznivě ovlivnily činnost 
Vězeňské služby ČR nebo by vedly k nakládání s veřejnými prostředky v rozporu s platnými 
předpisy. 
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Správní agenda 
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Základním úkolem správní agendy Vězeňské služby ČR bylo zajišťování tzv. 
vězeňské administrativy, tj. provádění úkonů spojených s přijímáním, tvorbou, 
zpracováváním, evidencí a ukládáním dokumentů, na jejichž základě jsou vězni přijímáni do 
výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, dokumentů potřebných k zajištění podmínek 
výkonu vazby a trestu odnětí svobody a dokumentů, na jejichž základě jsou vězni 
přemisťováni, předáváni, vydáváni, vyhošťováni a propouštěni na svobodu, a tzv. všeobecné 
administrativy spojené s činností organizačních jednotek Vězeňské služby ČR, tj. provádění 
úkonů spojených s tvorbou, příjmem, tříděním, označováním, evidováním, přidělováním, 
oběhem, vyřizováním, schvalováním, podepisováním, rozmnožováním, odesíláním, 
přepravou, ukládáním, vyřazováním a archivací písemností a spisů. 
 

Důležitou součástí správní agendy je evidence vězňů, kterou se rozumí jednotný 
způsob zaznamenávání údajů o jednotlivých vězních v evidenčních pomůckách a 
v informačním systému tak, aby v každé věznici byly o každém vězni kompletně a na 
bezpečném místě vedeny zejména údaje o jeho totožnosti a vybrané osobní údaje, důvody 
jeho umístění a údaje o kompetentním orgánu, který o umístění rozhodl, datum a čas přijetí, 
popř. propuštění. V rámci vedení evidence vězňů se pak pořizují základní údaje o vězních do 
informačního systému.  

 
Do správní agendy rovněž patří zpracovávání statistických přehledů o počtech a 

složení vězňů a sledování dalších statistických údajů souvisejících s výkonem vazby nebo 
trestu odnětí svobody. Jde zejména o týdenní a měsíční statistická hlášení a ročenku Vězeňské 
služby ČR. Jednorázově byly poskytovány statistické informace pro potřeby 
kriminologického ústavu, českého statistického úřadu nebo orgánů EU a zpracovávány výběry 
z evidence vězňů pro potřebu policejních orgánů a konzulárních oddělení zastupitelských 
misí.  
 

K 31. 12. 2006 bylo ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody umístěno 
celkem 18 578 osob.  

 

Vývoj stavu vězňů v roce 2006 
 

Rok 2006 
Ke dni  1. 1.  31. 1.  28. 2.  31. 3.  30. 4.  31. 5.  30. 6.  31. 7.  31. 8.  30. 9.  31. 10.  30. 11.  31. 12.
Obvinění 2860 2829 2766 2709 2708 2590 2460 2547 2398 2513 2559 2592 2399
Odsouzení 16 077 16 428 16 655 16 839 16 825 16 719 16 675 16 501 16 514 16 391 16 392 16 389 16 179

Celkem  18 937 19 257 19 421 19 548 19 533 19 309 19 135 18 958 18 912 18 904 18 951 18 981 18 578
 

Stavy odsouzených přes určité sezonní výkyvy zůstaly v roce 2006 na stejné úrovni 
jako v roce 2005. Stavy obviněných mírně klesly (tento trend trvá již několik let), což 
v konečném důsledku znamenalo i mírné snížení celkového stavu vězňů. Ze statistik za delší 
časové období lze konstatovat, že nárůst počtu odsouzených, který se projevoval od roku 2002 
(roční přírůstky více než 1000 osob), se v roce 2006 zastavil a vzhledem k stabilnímu počtu 
nástupů do výkonu trestu a do výkonu vazby v posledních třech letech lze vypozorovat 
určitou stabilizaci stavu vězňů. 
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Účast odsouzených při volbách 
 

V roce 2006 se zúčastnilo voleb do Parlamentu Poslanecké sněmovny ČR 7435 vězňů 
(846 obviněných a 6589 odsouzených), což činilo 42 % z počtu oprávněných voličů z řad 
vězňů. Voleb do Senátu ČR se v 1. kole zúčastnilo 175 vězňů (37 obviněných a 138 
odsouzených), což činilo 36 % z počtu oprávněných voličů z řad vězňů, ve 2. kole 139 vězňů 
(31 obviněných a 108 odsouzených), což činilo 29 % z počtu oprávněných voličů z řad vězňů. 
Volby probíhaly ve věznicích a vazebních věznicích Břeclav, České Budějovice, Horní 
Slavkov, Kynšperk nad Ohří, Litoměřice, Olomouc, Praha-Pankrác, Rýnovice, Teplice a 
Všehrdy. Voleb do zastupitelstev obcí se zúčastnili jen tři obvinění vzhledem k tomu, že 
ustanovení příslušného zákona jsou nastavena tak, že větší účast být nemůže.  
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Ekonomika 
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Vězeňská služba ČR měla zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu na rok 2006, 
stanoveny závazné ukazatele rozpočtových příjmů v celkové výši 971 046 000 Kč a výdajů 
v celkovém objemu 7 179 069 000 Kč. V průběhu kalendářního roku 2006 došlo ze strany 
správce kapitoly ke zvýšení výdajové částky na 7 242 768 000 Kč. Nárůst výdajů byl určen 
k pokrytí nárůstu počtu zaměstnanců, zejména příslušníků, a souvisejících výdajů a na 
financování programu reprodukce majetku. K zajištění všech činností v průběhu roku 2006 
bylo nezbytné použít mimorozpočtové finanční prostředky  výši 113 449 000 Kč, z toho 
z rezervního fondu 111 397 000 Kč. Ostatní prostředky byly použity z fondu hospodářské 
činnosti a FKSP.  

 
Výdaje určené ve schváleném rozpočtu na financování běžného provozu (nákup 

materiálu a služeb, nákup vody, paliv a energií) byly nedostatečné. Proto byly v průběhu roku 
zapojeny mimorozpočtové zdroje, především prostředky rezervního fondu, a to v celkové výši 
přes 85 000 000 Kč. Byla tím zajištěna úhrada zvýšených výdajů, jejichž nárůst byl 
objektivně dán opakovaným zvyšováním cen materiálů, léků, dodavatelských služeb, zejména 
vody, plynu a elektřiny, v průběhu roku 2006.  

  
Výdaje na jednu vězněnou osobu a den dosáhly v roce 2006 částku 872 Kč, což bylo o 14 Kč 
více než v roce 2005. 

Struktura celkových výdajů Vězeňské služby ČR v roce 2006 

19 % 12 % 62 % 7 %0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ostatní běžné výdaje

sociální dávky

platy a související výdaje

financování programu
reprodukce majetku

 
Průměrný měsíční plat příslušníků dosáhl 25 645 Kč, což představuje meziroční zvýšení o 

764 Kč, a průměrný plat občanských zaměstnanců se meziročně zvýšil o 1266 Kč na 23 397 
Kč.  

 
V průběhu roku 2006 bylo proplaceno 171 733 hodin přesčasové práce v celkové výši 

34 523 000 Kč, což představuje meziroční pokles o 16 471 000 Kč. 
   

Výdaje na sociální dávky 

 
 Vězeňská služba ČR, jako orgán sociálního zabezpečení, zajistila výplaty důchodů 
bývalým příslušníkům, výplatu příspěvků za službu a platového vyrovnání, odchodného, 
úmrtného a nemocenských dávek příslušníků. 
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V roce 2006 bylo na sociální dávky vynaloženo celkem 844 493 000 Kč, z toho na 
výplatu 39 609 dávek důchodů 388 096 000 Kč a na výplatu 50 287 dávek příspěvků za 
službu a platového vyrovnání 404 253 000 Kč. K zajištění výplat odchodného v celkové výši 
35 102 000 Kč musely být využity prostředky rezervního fondu, neboť rozpočtové krytí 
tohoto závazného ukazatele státním rozpočtem ve výši 33 000 000 Kč bylo nedostatečné.  

 

Rozhodující položky čerpání ostatních běžných výdajů v roce 2006 v porovnání s rokem 2005 
v tis. Kč 

Položka 2005 2006 Rozdíl 
Potraviny pro vězně 397 023 377 711 -19 312 
Studená voda a stočné 94 946 99 804 4858 
Teplo a dálkové teplo 67 098 74 783 7685 
Plyn 120 234 151 614 31 380 
Elektrická energie 88 197 100 054 11 857 
Praní a čištění prádla 14 318 15 714 1396 
Opravy a údržba 193 913 123 674 -70 239 
Cestovné 14 391 15 232 841 
Všeobecný materiál 180 717 174 758 -5959 
Telekomunikační služby 17 743 26 692 8949 

  

Výdaje na financování programů reprodukce majetku 
 
 Z věcného hlediska vychází struktura výdajů z dokumentace programů reprodukce 
majetku pro období let 2003 až 2007, respektive 2008, které zabezpečují stanovené cíle 
rozvoje a obnovy materiálně-technické základny vězeňství. 
 
 V rámci programu 336 220 Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a 
věznic nebyly čerpány žádné finanční prostředky. U akce Rýnovice – Přestavba vstupního 
objektu střežené části bylo provedeno nové výběrové řízení a akce se bude financovat  v roce 
2007 z rezervního fondu. 
 

V rámci programu 236 210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny vězeňství 
bylo čerpáno 521 033 000 Kč. Čerpání zahrnuje přidělené rozpočtové prostředky, převody 
z rezervního fondu a ostatní zdroje (hospodářská činnost a fond FKSP). Náplní tohoto 
programu je reprodukce veškerého majetku včetně výdajů na opravy a udržování. V roce 
2006 bylo v rámci systémové dotace financováno celkem 155 investičních a neinvestičních 
akcí a 24 akcí v rámci povoleného překročení rozpočtu. 
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Objem vyčerpaných prostředků na jednotlivé podprogramy v tis. Kč 
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236 211 – Pořízení, obnova a provozování ICT – 96 049 tis. Kč

236 212 – Reprodukce majetku k zajištění bezpečnosti věznic – 87 149 tis. Kč

236 213 – Reprodukce majetku k zajištění zaměstnávání vězněných osob – 40 621 tis. Kč

236 214 – Program reprodukce majetku VS – 128 796 tis. Kč

236 219 – Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií – 8 823 tis. Kč

236 21A – Rozvoj a obnova MTZ GŘ VS – 7 533 tis. Kč

236 21B – Rozvoj a obnova MTZ IVVS – 1 247 tis. Kč

 
V podprogramu 236 211 byly nejdůležitějšími výdaji činnosti spojené s realizací 

Vězeňského informačního systému, modernizací sítí LAN ve vězeňských zařízeních Oráčov, 
Valdice, Praha-Pankrác, Ostrov a pořízení bezstravenkového systému. 
 

V podprogramu 236 212 byly finanční prostředky čerpány především na vybavení 
Věznice Světlá nad Sázavou systémem vnějších a vnitřních signálně-zabezpečovacích 
prostředků, na výstavbu kabelovodu a stavebních a signálně-zabezpečovacích prostředků ve 
Věznici Příbram, přístavbu a rekonstrukci vstupního objektu ve Věznici Oráčov, na nákup 
rentgenů zavazadel a detekčních rámů a pořízení detektoru osob. Ve vybraných objektech ve 
věznicích Příbram, Nové Sedlo, Kynšperk nad Ohří, Jiřice, Oráčov, Rýnovice a Vinařice bylo 
instalováno zařízení odhalující nedovolenou mobilní komunikaci osob.  
 

V podprogramu 236 213 pokračovala výstavba výrobní haly ve Věznici Mírov a byla 
pro ni zakoupena vertikální formátovací pila pro výrobu nábytku. Ve Věznici Horní Slavkov 
ve výrobní zóně byly zřízeny šatny s bezpečnostním filtrem. Ve Věznici Kuřim bylo 
provedeno vložení stropu v objektu B14b ve výrobní hale.  
 

V podprogramu 236 214 bylo zahájeno financování rekonstrukce stravovacího 
provozu ve Věznici Vinařice, ve Věznici Odolov bylo dokončeno rozšíření ubytovací 
kapacity a rekonstrukce návštěvních místností, ve Vazební věznici Praha-Pankrác byla 
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dokončena úprava sanitárních propustí. Byla zahájena výstavba terapeutického centra ve 
Vazební věznici Brno a zvýšeny ubytovací kapacity ve věznicích Liberec, Teplice, Všehrdy a 
Nové Sedlo. Ze zdravotní techniky bylo nakoupeno šest RTG přístrojů, gastroskop a 
anesteziologický přístroj. Z automobilní techniky bylo nakoupeno celkem 15 osobních 
automobilů, 14 nákladních vozidel a jedno skříňové vozidlo. Byla zpracována projektová 
příprava na zprovoznění a rozšíření objektu Rapotice, na dostavbu a úpravu stravovacího 
provozu ve Věznici Valdice, rekonstrukci kuchyně ve Vazební věznici Hradec Králové, 
rekonstrukci ubytovny D ve Věznici Horní Slavkov a rekonstrukci čističky odpadních vod ve 
Věznici Všehrdy. 
 

V podprogramu 236 219 byla zrealizována rekonstrukce parovodu ve Věznici Odolov, 
instalace náhradního zdroje ve Věznici Kynšperk nad Ohří, vrtaná studna v objektu Rapotice 
a nákup transformátoru pro Věznici Ostrov. Byla zahájena rekonstrukce rozvodů topení a 
TUV v objektu Rapotice a pokračovalo zpracování energetických auditů. 
 

V podprogramu 236 21A, B byly finanční prostředky využity k nákupu osobních 
vozidel a úpravě bývalé knihovny na kanceláře v budově Generálního ředitelství VS ČR. 
 
Zaměstnávání vězněných osob  

 
Ve výkonu trestu odnětí svobody bylo v roce 2006 do práce průměrně zařazeno 6261 

osob z 13 359 způsobilých k výkonu práce podle stanovené zdravotní klasifikace. Ve srovnání 
s předchozím rokem se zvýšil počet zaměstnaných odsouzených o 267 tj. o 4,4 %. Reálná 
zaměstnanost vzrostla na 46,9 % (v roce 2005 se rovnala 45,1 %). Vězněné osoby byly jako 
v předešlých letech zařazovány na pracoviště ve vnitřním provozu, vlastní výrobě, 
provozovnách střediska hospodářské činnosti, u podnikatelských subjektů nebo byly 
zaměstnávány jinými formami – ve vzdělávacích programech a při pracích pro zajištění 
běžného provozu věznice. Ve výkonu vazby bylo průměrně zaměstnáváno 41 obviněných 
osob. 

 
Průměrná měsíční odměna 2258 odsouzených zařazených ve vnitřním provozu a 

vlastní výrobě dosáhla 4376 Kč při 85,3% využití stanoveného fondu pracovní doby, u 2337 
odsouzených zařazených u podnikatelských subjektů pak 4359 Kč (77,1% využití 
stanoveného fondu pracovní doby) a u 1167 odsouzených pracujících v provozovnách 
střediska hospodářské činnosti průměrně  3494 Kč (při 70% využití stanoveného fondu 
pracovní doby). 

 
Celkem 134 odsouzených osob ve vlastní výrobě zhotovilo pro potřeby vězeňské 

služby výrobky v hodnotě 59 628 000 Kč. Hospodářská činnost byla realizována u 14 
organizačních jednotek. Hospodářský výsledek (před zdaněním) činil 33 882 000 Kč a čistý 
zisk činil 26 608 000 Kč. Pro organizační složky státu, zejména při výrobě kancelářského 
nábytku a interiérů jednacích síní soudů a státních zastupitelství, bylo vyrobeno zboží 
v hodnotě 84 029 000 Kč (bez DPH). 

 
Ve srovnání s předchozím rokem vzrostl v roce 2006 počet odsouzených zařazených 

ve vnitřním provozu a vlastní výrobě o 112 odsouzených. Počet odsouzených zařazených 
v provozovnách střediska hospodářské činnosti je na stejné úrovni jako v předcházejícím roce, 
o 21 odsouzených poklesl počet odsouzených zařazených u cizích subjektů. 
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Pro další období je prioritou Vězeňské služby ČR pokračovat v rozšiřování pracovních 
příležitostí pro vězněné osoby, zejména v hledání možností spolupráce při zaměstnávání 
odsouzených v rámci podnikatelských aktivit cizích subjektů.  

 
Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu a vazby 
 

Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu a vazby tvoří největší část 
pohledávek a současně se jedná o kategorii pohledávek nejobtížněji vymahatelných. Úhrady 
pohledávek k 31. 12. 2006 představují částku 16 433 000 Kč. Úspěšnost vymáhání ve vztahu 
k objemu pohledávek za osobami propuštěnými z výkonu vazby a trestu je 2,26 %  a ve 
vztahu k celkovému objemu pohledávek Vězeňské služby ČR 1,37 %. 
 
Pohledávky za vězněnými osobami v aktuálním stavu 
 

Úhrady pohledávek ke dni  31. 12. 2006 vykazují objem 24 847 000 Kč. Bylo 
dosaženo úspěšnosti vymáhání 25,38 % vzhledem k objemu pohledávek za vězněnými 
osobami v aktuálním stavu a 2,06 % k celkovému objemu pohledávek Vězeňské služby ČR. 

 
Významný dopad na snížení počtu dlužníků a objemu neuhrazených pohledávek v této 

kategorii měla platnost zákona č. 52/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o 
výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména změna § 35. Oproti roku 2004 se objem neuhrazených pohledávek snížil o 
102 000 000 Kč a  počet dlužníků o 4483. 

 
Ostatní pohledávky 
 

Tato kategorie představuje vzniklé pohledávky z neuhrazených faktur vydaných 
Vězeňskou službou ČR, splátky půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb, splátky 
nájemného z bytových a nebytových prostor a úhrady ostatních pohledávek a škod.  K 31. 12. 
2006 činil objem úhrad 534 003 000 Kč, tj. 44,37 %  celkového objemu pohledávek Vězeňské 
služby ČR. 
 
Odpisy pohledávek a upuštění od vymáhání 

 
Objem pohledávek byl celkově snížen o odepsané a evidenčně odepsané (upuštěno od 

vymáhání) pohledávky, a to u 4604 dlužníků v objemu 38 159 000 Kč, tj. snížení o 3,17 % 
z celkového objemu pohledávek Vězeňské služby ČR. 

Přehled o neuhrazených pohledávkách  podle jednotlivých kategorií k 31. 12. 2006 
 

 Počet položek 
(dlužníků) 

Objem neuhrazených  
pohledávek (v mil. Kč) 

Vyjádření 
v % 

Pohledávky za propuštěnými 
vězněnými osobami 57 411 726 60 

Pohledávky za vězněnými 
osobami v aktuálním stavu 7653 98 8 

Ostatní pohledávky 5520 380 32 

Pohledávky celkem 70 584 1204 100 
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Ekologie 
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Ochrana životního prostředí je v současné době řešena podle platných zákonných 
předpisů a  problémy v této oblasti jsou z velké části způsobeny morálním zastaráváním 
budov, technologií a zařízení. Průběžně se prosazují v organizačních jednotkách někdy 
nepopulární, pohodlnost zaměstnanců narušující opatření. Jedná se zejména o nutnost třídění 
odpadů již v místě jejich vzniku, úsporná opatření na pracovištích, využívání nejlepších 
dostupných technologií a v neposlední řadě zamyšlení nad osobním přístupem každého 
k ochraně životního prostředí.  

 
Specifický problém ekologické zátěže po bývalé sovětské armádě v areálu Věznice 

Jiřice je postupně řešen. V současné době jsou beze zbytku odstraněny ropné látky z nádrží 
v areálu a nádrže jsou vyčištěny a připraveny k vyzdvižení ze země. Tím, že se podařilo získat 
finanční prostředky z fondů Ministerstva životního prostředí ČR, mohla být uhrazena studie a 
průzkum znečištění lokality. Na základě výsledků této studie a zjištění úrovně a závažnosti 
rizik bude pokračovat sanace areálu. O poskytnutí dalších finančních prostředků z fondů 
Ministerstva životního prostředí ČR bude Generální ředitelství Vězeňské služby ČR 
samozřejmě usilovat.    

Odpadové hospodářství 
 

Odstraňování odpadů, jejichž původcem je VS ČR, probíhá striktně dle všech platných 
zákonných předpisů a podzákonných norem. V roce 2006 byly zpracovány Plány odpadového 
hospodářství všech organizačních jednotek a byla dokončena práce na Plánu odpadového 
hospodářství Vězeňské služby České republiky. Plány byly krajskými úřady přijaty. 

 
V dalších letech při odstraňování nebezpečného odpadu i odpadu ostatního 

oprávněnými osobami lze očekávat navýšení ceny za tunu, protože již podle zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se cena za uložení odpadu na 
skládku každoročně navyšuje. Lze předpokládat, že k dalšímu navýšení cen za svoz odpadů a 
nebezpečných odpadů dojde z důvodů zvýšení cen energií a zavedení platby mýtného.  
 

Výše konečné ceny za odstranění odpadů a nebezpečných odpadů proto v současné 
době do značné míry závisí na výši manažerských schopností ekologů organizačních 
jednotek, jak jsou schopni zmapovat trh v této oblasti a oslovit firmy, které jsou na dobré 
cenové i odborné výši. 
 

Další možností úspor je maximální využití třídění odpadů a předávání vytříděných 
komodit na recyklaci a dále co možná nejvyšší využití možnosti zpětného odběru výrobků a 
zpětného odběru elektrozařízení.  
       

Produkce odpadů ve VS ČR a náklady na jejich odstranění 
 

Vyprodukovaný odpad nebezpečný ostatní produkce celkem 

Produkce v tunách 158,91 9997,3 10 156,21 

Cena za odstranění v Kč 1 445 671 16 290 694 17 736 365 
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V souladu s Plánem odpadového hospodářství Vězeňské služby ČR, Plány 
odpadového hospodářství organizačních jednotek a provozními podmínkami jsou z odpadu 
vytřiďovány suroviny k dalšímu využití.  
 
Vytříděné suroviny k dalšímu využití  
 

Vytříděné 
suroviny 
k dalšímu 

využití 

 
papír 

 
železný 

šrot 

 
plasty 

 
sklo

 
dřevěné 
odřezky 

 
ustalovač 
vývojka 

 
film

 
aku 

 
barevné 

kovy 

 
textil 

Množství  
v tunách 154,5 399,7 28,7 52,8 103,4 5,15 0,2 1,6 6,35 20,9 

 
Finanční přínos do státního rozpočtu za prodej vytříděných surovin v roce 2006 byl   
1 401 492 Kč. 

Ochrana ovzduší 
 

Ochrana ovzduší, která je podmíněna provozováním kotelen, truhláren, lakoven a 
tiskáren s nejlepší dostupnou technologií, je v současné době na přijatelné úrovni. Některé 
technologie bude nutné v nejbližší době obměnit, a tím snížit množství emisí škodlivých látek 
vypouštěných do ovzduší.  

 
Na základě požadavků Evropského společenství a z nich vyplývajících a Českou 

republikou přijatých zákonných předpisů stojí před Vězeňskou službou ČR gigantický úkol 
spočívající v zavedení technologií založených na využití obnovitelných zdrojů. Také 
požadavek masivní úspory všech energetických vstupů představuje nejen nemalé vstupní 
náklady, ale i radikální změny v přístupu k této problematice jak ze strany zaměstnanců, tak 
obviněných a odsouzených.  

 
Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, která uvádí poplatky za znečišťování ovzduší, 

jedná se zatím o zanedbatelné  částky. 

Poplatky za znečišťování ovzduší 
 

Zdroj 
znečišťování 

ovzduší 

malé zdroje 
znečišťování 

ovzduší 

střední 
zdroje 

znečišťování 
ovzduší 

velké zdroje 
znečišťování 

ovzduší 

 
diesel 

agregáty

čističky 
odpadních 

vod 

 
truhlárny 

lakovny, 
tiskárny,  

těkavé látky

poplatek 
Kč/rok 2006 8300 30 800 1700 0 15 000 1900 13 800 

 

Ochrana podzemních a povrchových vod před znečišťujícími látkami 
 

V současné době se největším problémem jeví značné zastarání technologií i 
stavebních částí  čističek odpadních vod. Do modernizace či přepojení objektů Vězeňské 
služby ČR na městské čističky odpadních vod bude v příštích letech nutno vložit značné 
finanční prostředky. Zvláštní pozornost bude nutné věnovat dobudování odlučovačů ropných 
látek a dokončit výstavbu odlučovačů tuků u stravovacích provozů. 
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V roce 2006 se podařilo v některých organizačních jednotkách vybudovat myčky 
automobilové techniky s recyklací mycích vod, což odpovídá požadavku ochrany podzemních 
a povrchových vod před úniky ropných látek, ale současně se tím realizovala i značná úspora 
ve spotřebě pitné vody.  
 
 Poplatky za odvod a čištění odpadních vod 
 

stočné 
(splašková voda) 

dešťové vody 
 

Vypouštění odpadních vod do vodoteče 
z vlastních čističek odpadních vod 

M3 Σ/Kč m3 Σ/Kč m3 Σ/Kč 
1 789 815 39 980 762 250 539 5 546 657 478 932 35 893 

 
Vězeňská služba ČR platí finanční částky za odvod dešťových vod, které naprší na 

zpevněné plochy a střechy objektů. Vybudováním dešťové kanalizace by v některých 
organizačních jednotkách tato platba zanikla. 
     

Ekologicky šetrné výrobky 
 

V organizačních jednotkách Vězeňské služby ČR se používání ekologicky šetrných 
výrobků rozšířilo zejména v komoditě hygienických potřeb, kancelářských potřeb a 
dřevotřískových desek na výrobu nábytku. V této oblasti se ovšem nabízejí stále nové 
možnosti výběru výrobků a je třeba jich v plné míře využít. Používání výrobků se známkou 
„Ekologicky šetrný výrobek“ Generální ředitelství Vězeňské služby ČR každoročně vykazuje 
Ministerstvu spravedlnosti ČR. 
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Logistika 
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Vytvoření odpovídajících materiálních, technických a provozních podmínek 
k řádnému fungování logistických podpůrných činností koordinovaných odborem logistiky 
Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR bylo podpořeno rozpočtem téměř 198 000 000 
Kč, z toho bylo 123 500 000 Kč provozních a 74 000 000 Kč investičních. Z provozních 
prostředků byla převážná část použita na pořízení materiálového vybavení, zejména na 
vystrojování příslušníků i vězňů  (46 400 000 Kč), výzbroj (9 800 000 Kč) a na zajištění 
telekomunikačního provozu (19 600 000 Kč). U investičních prostředků byly výdaje 
směrovány především do bezpečnostní techniky a zabezpečovacích systémů (45 000 000 Kč) 
a obměny služebních vozidel (17 700 000 Kč).   
 

Energetika 
 

V oblasti energetického hospodářství byl kladen důraz na úspory, což se projevilo 
zejména ve snížení spotřeby plynu, vody a tuhých paliv oproti předchozím obdobím. V roce 
2006 byly v rámci pravidelné údržby průběžně prováděny dle platných norem revize elektro, 
plynových zařízení, výměníkových stanic, technických zařízení, tj. tlakových nádob, kotelen, 
hořáků, kotlů, zdvihacích zařízení, výtahů, zdravotního zařízení, spojovacího a 
zabezpečovacího zařízení, měření a regulace. Energetické audity byly provedeny ve 
vazebních věznicích České Budějovice, Hradec Králové a Litoměřice. 
 

V roce 2006 bylo spotřebováno 47 tis. MWh  elektrické energie. Oproti předchozímu 
roku je zaznamenán nárůst o cca 6 tis. MWh, což bylo způsobeno především výrazně horším 
průběhem zimy, náběhem nových kapacit v oblasti zaměstnávání vězňů a instalací nových 
technologií především ve stravovacích provozech. 
 

Spotřeba zemního plynu v roce 2006 činila 155 mil. kWh. Oproti roku 2005 došlo i 
přes nepříznivý průběh zimy ke snížení spotřeby plynu o 21 mil. kWh, což bylo dosaženo 
zejména přijetím opatření v oblasti monitoringu a následné regulace spotřeby. 
 

Celková spotřeba tuhých paliv v roce 2006 činila 1857 tun. Oproti roku 2005 byla 
nižší o 216 tun a oproti roku 2004 o 423 tun. Celkově sestupné množství spotřebovaných 
pevných paliv je dáno postupným přechodem vytápění na bázi ekologických paliv, zejména 
plynu.  
 

V oblasti nákupu tepla z centrálních zdrojů bylo dodáno 196,1 GJ. Vlastní spotřeba 
tepla ve všech zdrojích vězeňské služby dosáhla celkem 614,9 tis. GJ.  
 

Spotřeba vody klesla v roce 2006 oproti roku 2005 z 2,4 na  2,3 mil. m3 a je v podstatě 
srovnatelná s předešlými lety. 

 

Správa majetku 
 

Na úseku správy majetku se pokračovalo s odprodejem nepotřebného nemovitého i 
movitého majetku a ve spolupráci s ostatními organizačními složkami státu byly řešeny 
vzájemné převody nepotřebného majetku. V závěrečné fázi odprodeje jsou lokality Říčany, 
Mladá Boleslav, Litoměřice a Postoloprty. Ministerstvu financí ČR byla předložena veškerá 
dokumentace potřebná k vystavení schvalovacích doložek ke kupním smlouvám. 
Rozpracován je odprodej nepotřebného nemovitého majetku (pozemky) spravovaného 
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věznicemi Ostrov a Kynšperk nad Ohří, dořešen byl nepotřebný nemovitý majetek Věznice 
Všehrdy. Průběžně byla řešena oblast plánovaných a operativních oprav, údržby a havárií 
nemovitého majetku v systému programového financování. 

 

Automobilní služba 
 

V oblasti automobilní služby bylo v roce 2006 provozováno Vězeňskou službou ČR 
celkem 621 služebních vozidel, z toho 212 vozidel bylo speciálně upravených pro přepravu 
vězňů. Služebními vozidly bylo ujeto 8,5 mil. km, z toho 2,3 mil. km při zabezpečení 
přepravy vězněných osob. Při provozu služebních vozidel došlo v roce 2006 celkem k  44 
dopravním nehodám, při kterých na vozidlech Vězeňské služby ČR vznikla škoda ve výši cca 
1 600 000 Kč. Z uvedeného počtu bylo 20 dopravních nehod zaviněno našimi zaměstnanci.  
 

Stravování 
 

Na úseku stravovací služby vzhledem k omezení investičních prostředků byla zahájena 
pouze rekonstrukce stravovacího provozu ve Věznici Vinařice. V rámci přidělených 
neinvestičních prostředků v celkové částce  3 800 000 Kč bylo zajištěno pro vybrané věznice 
jednotné drobné vybavení stravovacích provozů a v součinnosti s věznicemi byly řešeny 
havarijní situace technologických zařízení ve stravovacích provozech. 

 

Výstrojní služba 

 Hlavní pozornost výstrojní služby byla soustředěna na zajištění výstrojních materiálů pro  
příslušníky a vězně. Byl zpracován nový stejnokrojový předpis a předpis o naturálních 
výstrojních náležitostech. Výstrojní služba zajistila výrobu nových medailí Vězeňské služby 
ČR a zajistila nový systém upevňování stužek vyznamenání. Finanční hodnota zajišťovaného 
výstrojního materiálu byla 46 400 000 Kč, z toho na vystrojování příslušníků 23 000 000 Kč a 
vystrojování vězňů 23 400 000 Kč. 

 
V oblasti vystrojování příslušníků byla úspěšně dokončena druhá etapa přestrojování 
příslušníků do nových pracovních stejnokrojů. Do stejnokrojové výbavy byl vyvzorován a 
zaveden nový typ stejnokroje určený pro reprezentační účely a nový stejnokroj pro generálské 
hodnosti. Dále byl vyvzorován nový druh stejnokroje pro letní období, stejnokrojového trička, 
služební tašky a stejnokrojové čepice – čepice lodička.  

 
V oblasti vystrojování vězněných osob byla ukončena druhá etapa přestrojení odsouzených 
mužů a žen do nového vrchního ošacení. Pro obviněné muže a ženy bylo výstrojní službou 
provedeno vyvzorování nového vrchního ošacení. K zajištění bezpečné přepravy osobních 
věcí vězněných osob bylo výstrojní službou provedeno vyvzorování nových druhů eskortních 
vaků. Převážná část výstrojních materiálů je vyráběna ve vlastním výrobním provozu ve 
Věznici Pardubice, kde byl za rok 2006 vyroben vězeňský výstrojní materiál v celkové 
hodnotě 36 610 000 Kč.   
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Výzbrojní služba 
 
Hlavním úkolem výzbrojní služby v roce 2006 bylo průběžné zajišťování potřebné munice a 
dalších výzbrojních materiálů (detektory kovu, pouta, ochranná pouzdra na zbraně, taktické 
vesty, střelecké trenažéry). Byly sníženy nadbytečné zásoby ochranných masek BSS M4 a 
ochranných filtrů. Zbrojní dílna prováděla opravy zbraní a dalších výzbrojních materiálů 
(detektory, svítilny, obušky). Byla zajištěna úprava pout na dutý klíček, což zvyšuje jejich 
bezpečné používání. Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR vyla vyřešena oblast 
pyrotechnických školení. 
 
Zabezpečovací a komunikační technologie 
 

V oblasti zabezpečovací techniky byla dokončena výběrová řízení investičních akcí na 
pořízení detektorů osob a rentgenů zavazadel, která byla následně dodána do příslušných 
věznic a vazebních věznic. Dále byly dokončeny výběry dodavatelů na zakázky malého 
rozsahu, a to na pořízení detekčních rámů a detektoru tělních dutin. V průběhu roku 2006 byla 
zprovozněna zařízení, která zamezují nedovolené komunikaci vězněných osob v ubytovnách 
odsouzených ve věznicích Příbram a Nové Sedlo. Koncem roku bylo vybráno a nainstalováno 
zařízení zamezující nedovolené komunikaci v dalších pěti věznicích (Kynšperk nad Ohří, 
Vinařice, Jiřice, Rýnovice a Oráčov). Byla ukončena dodávka a montáž vnitřního a vnějšího 
elektronického zabezpečení Věznice Světlá nad Sázavou. 

 
V oblasti komunikačních technologií byl zakoupen přenosný audio konferenční 

systém, který je primárně využíván na konference pořádané v Zotavovně Praha Květnice. 
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Informatika 
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Hlavním úkolem bylo budování Vězeňského informačního systému a současné 
poskytování podpory základních činností Vězeňské služby v oblasti informačních systémů a 
technologií.  

Informační podpora činností Vězeňské služby ČR 
 
Souběžně je zajišťován vývoj a provoz vybraných informačních systémů a aplikačních 
programů používaných aktuálně pro podporu činností Vězeňské služby v těchto oblastech: 
 

A) Vězeňský informační systém (VIS) – nový nosný komplexní systém informační 
podpory činností VS ČR, na kterém dle schváleného harmonogramu probíhaly v roce 
2006 práce na modulech:  

• Správa vězňů – modul pro evidenci vězňů a výkon vazby a trestu – modul je 
od července nasazen do ostrého provozu; 

• Vězeňská a justiční stráž – modul pro plánování a realizaci eskort a evidenci 
průchodu osob a průjezdů vozidel do organizačních jednotek – modul je od 
října nasazen do ostrého provozu; 

• Ekonomika – v roce 2006 probíhala příprava dat a modulu pro přechod do 
ostrého provozu v  roce 2007; 

• Ekonomika a zaměstnávání vězňů – v roce 2006 probíhala detailní analýza 
těchto modulů, realizace modulu plánována v roce 2007;  

• Skladové hospodářství – v roce 2006 probíhala detailní analýza tohoto modulu, 
která bude pokračovat v roce 2007, realizace modulu je plánována v roce 2007; 

• Administrativa – v roce 2006 probíhala detailní analýza tohoto modulu, která 
bude pokračovat v roce 2007, finální realizace modulu je plánována v roce 
2007. 

B) Pro informační systém FENIX, jehož základními kameny je ekonomický a personální 
systém, byl zajištěn jednotný systém rozšířené podpory a rychlé reakce pro 
bezproblémovou činnost všech součástí systému a operativní zavádění veškerých 
legislativních změn do praxe. 
C) Podpora stravování – nevyhovující stav podpory stravování v oblasti organizace 
nákupu surovin, kalkulace denních norem a evidence výdeje stravy byl řešen nahrazením 
stávajícího programového vybavení provozem informačního systému, který přináší vyšší 
kvalitu a bezpečnost zpracování dat o stravování a výdeji stravy vězněným osobám. 
D) Podpora zdravotnictví – modernizace provozní platformy i aplikačního programového 
vybavení pro podporu všech činností zajišťovaných zdravotní službou byla řešena v roce 
2006 nahrazením provozem zdravotnického informačního systému, který zajistil vyšší 
bezpečnost citlivých údajů, širší škálu podpůrných agend i větší uživatelský komfort. 
E) Ostatní aplikační programy – rozšíření a modernizace byla zajištěna i u dalšího 
aplikačního SW, např. v oblasti zaměstnávání odsouzených, skladovém hospodářství, 
bezpečnosti práce a požární ochrany atd. Změny směřovaly k rozšíření funkčnosti, 
zlepšení vykazování vůči subjektům vně VS ČR a také na vytvoření návazností na 
rozbíhající se Vězeňský informační systém. 
F) Bylo provedeno vybavení výslechových místností výpočetní technikou. 

 
 
Konsolidace infrastruktury IS/ICT VS 
 

Vzhledem ke stále stoupajícím nárokům na spolehlivost počítačových sítí organizačních 
jednotek i kvalitu jejich vzájemného propojení bylo v roce 2006 pro další období zajištěno 
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potřebné zvýšení spolehlivosti provozu komunikační infrastruktury VS ČR, propustnosti sítě, 
nastavení priorit komunikace na datových linkách a také jejich aktualizace a konfigurace dle 
okamžitých potřeb při zajištění dostatečné kapacity sítí LAN a sjednocení servisních služeb 
s požadavky na bezporuchový provoz VIS včetně technologického dohledu datové 
infrastruktury VS ČR v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Konkrétně proběhla první etapa 
obměny aktivních prvků páteřních rozvodů a je připraveno posílení propustnosti datových 
linek. 

 
Pro bezpečnost a optimalizaci datových komunikačních kanálů byla odborem informatiky 

zajištěna také služba antispamové kontroly a komplexní antivirové ochrany. 
 
 
Systémová opatření v oblasti řízení informatiky 
 

V průběhu nasazování jednotlivých modulů VIS byl generálním ředitelem pro nastavení 
užší spolupráce jednotlivých odborů a organizačních jednotek zřízen řešitelský tým a 
stanoven koordinátor. Pro podporu činnosti koordinátora vzniká koordinační centrum s 
pracovními skupinami, které budou navrhovat systémové a metodické změny procesů  
související s nasazením nových modulů VIS do provozu. 
 

Pro potřeby zaškolení zaměstnanců Vězeňské služby ČR vzniklo na Generálním ředitelství 
Vězeňské služby ČR testovací pracoviště VIS a učebna s kapacitou 20 míst. Pro 
zdokonalovací školení v malých pracovních skupinách byly v  roce 2006 vybudovány 
regionální učebny v Brně, ve Všehrdech, v Praze a před dokončením je učebna v Plzni. 
 

Se zaváděním VIS důrazně vyvstala potřeba řešit ochranu citlivých osobních dat 
(zaměstnanců i stíhaných a vězněných osob). Proto byla odborem informatiky provedena 
analýza stávající situace a navrženy bezpečnostní směrnice upravující tuto problematiku. 
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Zdravotnické služby 
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Základní zdravotní péče, tj. diagnostická a léčebně-preventivní péče ve všech 
organizačních jednotkách Vězeňské služby ČR, byla stejně jako v předcházejících letech i 
v roce 2006 zajišťována ve 35 zdravotnických střediscích umístěných ve všech vězeňských 
zařízeních. Převážně je tato péče poskytována zdravotnickými pracovníky – zaměstnanci 
vězeňské služby, ale doplňkově jsou využíváni i externí zdravotničtí pracovníci pracující jen 
v omezeném pracovním úvazku. 
 

Pro poskytování specializované a nemocniční péče obviněným a odsouzeným má 
Vězeňská služba ČR dvě vlastní nemocniční zařízení, která se nacházejí v areálech vazebních 
věznic Praha-Pankrác a Brno. Tato dvě nemocniční zařízení se liší specializací poskytovaných 
zdravotnických služeb. 
 
Nemocnice VV Praha-Pankrác se dělí na: 

• oddělení interních oborů a 
• oddělení chirurgických oborů, tj. operačních, jako je i ortopedie, ORL, oční apod. 

Nemocnice VV Brno se dělí na: 
• oddělení interní a infekční (všeobecný a infekční pavilon); 
• oddělení psychiatrické; 
• oddělení pro léčení TB; 
• oddělení rehabilitační a 
• oddělení následné zdravotní péče. 

Oddělení rehabilitační a následné péče bylo k 1. 10. 2006 uzavřeno pro přestavbu pavilonu. 
 

Léčebně-preventivní péče o obviněné a odsouzené 
 
 

 2006 2005 2004 

počet provedených vyšetření 
a ošetření  459 333 490 006 439 278 

preventivní 
prohlídky 27 065 35 124 41 869  z toho 

dispenzární 
prohlídky 13 693 12 660 14 383 

počet provedených vyšetření 
ambulantními specialisty  64 428 68 402 65 625 

odborná vyšetření 
ve zdrav. zařízeních VS 43 704 42 145 37 419  z toho 

odborná vyšetření mimo
zdrav. zařízení VS 23 724 26 257 28 206 

počet dispenzarizovaných  6709 6664 6277 
počet drogově závislých  7714 9607 6834 
počet hospitalizovaných  2901 2776 2677 
počet úmrtí  21 24 35 

sebevraždy 9 6 15  z toho 
vraždy 0 0 0 

počet stomatologických 
      vyšetření a ošetření  73 456 71 208 77 338 

počet onemocnění HIV/AIDS  15 16 15 
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Data uvedená v této tabulce svědčí o tom, že zdravotní péče poskytovaná obviněným a 
odsouzeným je plně srovnatelná s diagnostickou a léčebně-preventivní péčí poskytovanou 
mimovězeňské populaci. V počtu provedených preventivních prohlídek i dispenzárních 
prohlídek vysoce překračuje čísla uváděná u ostatní populace, což je ale podmíněno 
charakterem a specifiky péče o vězněné osoby. Počet hospitalizovaných osob v nemocničních 
zařízeních Vězeňské služby ČR má rovněž mírně stoupající trend. Z celkového počtu 2901 
hospitalizovaných obviněných a odsouzených bylo v nemocničních zařízeních Vězeňské 
služby ČR hospitalizováno 2884 a v mimovězeňských zdravotnických zařízeních pouze 17 
vězněných osob. 

 
Počet vyšetření a ošetření provedených praktickým lékařem je srovnatelný s minulým 

rokem. Mírný pokles počtu vyšetření praktickým lékařem je důsledkem přechodných změn 
v obsazování míst v jednotlivých věznicích po odchodu některých lékařů z VS ČR.  
 

Pokud jde o preventivní prohlídky, jejich počet je trvale vysoký (s drobným 
meziročním kolísáním), což jednak svědčí o pozitivním trendu  posilování prevence, ale do 
jisté míry je i výsledkem zpřesněné evidence specifické prevence spojené s charakterem 
výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody. 

 
Trvalý meziroční nárůst počtu dispenzarizovaných osob svědčí o obecně zhoršujícím 

se zdravotním stavu populace, což se u vězeňské populace projevuje tím výrazněji. 
 
Počet odborných vyšetření ambulantními specialisty za rok 2006 vykazuje mírný 

pokles. Lze ale pozitivně hodnotit fakt, že se tato vyšetření daří ve výrazně větším podílu 
zajistit přímo ve zdravotnických zařízeních vězeňské služby, což znamená úsporu sil a 
prostředků věnovaných na zajištění eskortní služby, dopravy a střežení. 

 
Počet evidovaných drogově závislých ve vězeňské populaci rovněž jeví proti roku 

2005 mírný pokles. Zatím zůstává počet nově hlášených onemocnění AIDS a pozitivity HIV 
na statisticky nevýznamné úrovni – konkrétně 0,08% výskytu v počtu všech obviněných a 
odsouzených. Počet úmrtí v zařízeních VS ČR má lehce sestupnou tendenci.  

 

 

Počty zemřelých ve vazebních věznicích a věznicích v letech 2002–2006 podle příčin smrti 

 
 
 

Nádorová 
onemocnění 

Udušení
z 

oběšení 

Cizí 
těleso 

Cévní 
Nemoc-

nění. 

Resp. 
nemoci

Léky
Jedy

Sebepoš-
kození 

Zažívací
ústrojí 

Vražda Poly-
trauma 

Celkem

2002 1 14  8 1 1 1 1   27 

2003 2 11  10 2 1  2   28 

2004 1 16  15 1 2     35 

2005 1 5  15 1 2     24 

2006 0 9 0 12 0 0 0 0 0 0 21 
 

 
 
 
 
 

 



 50

Nemocniční ústavní péče 
 
Nemocnice Vazební věznice Praha-Pankrác 

  2006 2005 2004 
Počet hospitalizovaných  1645 1832 1769 

oddělení 
chirurgických 

oborů 
967 1 031 961 

z toho 

oddělení interních 
oborů 678 801 808 

počet provedených 
odborných 

vyšetření a ošetření 
 28 991 24 217 20 131 

 
 

Nemocnice Vazební věznice Brno 
  2006 2005 2004 

počet hospitalizovaných  1239 1735 1311 

interní oddělení 274 398 285 

infekční oddělení 178 210 190 

oddělení TB 45 52 49 
jednotka intermed. 

péče 95 104 71 

rehabilitační 
oddělení 118 357 197 

odd. následné péče 17 61 - - - 

z toho 

psychiatrické 
oddělení 557 553 551 

počet provedených 
odborných 

vyšetření a ošetření 
 5991 6026 6048 

počet ambulantních 
rehabilitačních výkonů  6498 7884 9815 

 
Ukazatele hospitalizační péče v Nemocnici Vazební věznice Praha-Pankrác vykazují 

stabilizaci počtu hospitalizovaných pacientů a v jejich počtu nejsou výrazné výkyvy ve 
srovnání s minulými obdobími. Odpovídá to stabilizaci personálního obsazení jednotlivých 
oddělení a dobré úrovni poskytované péče odsouzeným a obviněným.  
 

U hospitalizační péče poskytované v Nemocnici Vazební věznice Brno se projevila 
řada změn v profilaci lůžek. Významným způsobem poznamenalo počet hospitalizovaných 
pacientů zrušení rehabilitačního oddělení a oddělení následné péče. Počty hospitalizovaných 
infekčních pacientů jsou prakticky na srovnatelné úrovni s předcházejícími roky. 
 



 51

Za rok 2006 byla nově diagnostikována v rámci celé Vězeňské služby ČR u 45 
pacientů plicní tuberkulóza, většinou způsobená multirezistentními kmeny mykobaktérií 
(zejména zachycenými u cizinců). 

 
V roce 2006 bylo na lékaře zdravotnické služby a zdravotní péči jako takovou podáno 

vězněnými osobami celkem 343 stížností, 42 podání České lékařské komoře a 100 žádostí o 
provedení vyšetření, přemístění ze zdravotních důvodů, odškodnění apod. Pouze devět 
stížností bylo vyhodnoceno jako částečně nebo plně důvodné. Ve většině případů šlo o 
oprávněnost stížnosti z objektivních důvodů.  

 
Kvalitu poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních Vězeňské služby ČR 

lze hodnotit jako vysokou s příznivým trendem posilování preventivní i léčebné zdravotní 
péče obviněným a odsouzeným. 
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