
 

 

Výroční zpráva 

Vězeňské služby ČR 
za rok 2013 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Praha, březen 2014 



1. Ekonomika 

1.1. Rozpočet  
Na základě zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 
2013, byly Vězeňské službě ČR stanoveny správcem kapitoly závazné ukazatele 

schváleného rozpočtu, a to celkové příjmy ve výši 1 201 525,00 tis. Kč a celkové 

výdaje ve výši 8 230 645,00 tis. Kč. V průběhu roku 2013 se celkové příjmy 

snížily o 186 782,31 tis. Kč. Zásadní úprava byla provedena snížením 

kapitálových příjmů o 192 569,00 tis. Kč a u přijatých transferů z Evropské unie 
o 4 013,31 tis. Kč. Současně se navýšily nedaňové příjmy o 9 800 tis. Kč.  

V průběhu roku se výdajová část rozpočtu snížila o 121 013,31 tis. Kč z důvodu 

nenaplnění kapitálových příjmů. Zároveň byla v programovém financování 

zavázána částka 292,74 tis. Kč. Na pokrytí nedostatečnosti v ostatních věcných 

výdajích byly se souhlasem Ministerstva financí ČR použity dávky důchodového 

pojištění a ostatní sociální dávky ve výši 145 500 tis. Kč. Vedle toho byly 
uvolněny finanční zdroje za zvýšené příjmy v justiční části resortu v částce 

70 000 tis. Kč. Navýšené prostředky byly použity na financování nezbytných 

provozních výdajů, zlepšení podmínek vazby, nákup výpočetní techniky a na 

opravy a udržování. Průměrný denní stav vězněných osob dosáhl v roce 2013 

počtu 16 388 a meziročně se tak snížil o 6 950 osob. 
 

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o schváleném rozpočtu, 

upraveném rozpočtu, čerpání a použití mimorozpočtových zdrojů: 

 

1.1.1. Příjmy 
 
v tis. Kč 

Schválený Upravený Skutečnost

Příjmy celkem 1 201 525,00 1 014 742,69 1 036 131,02 102,11

v tom:

Nedaňové příjmy, kapitálové 

příjmy a přijaté dotace celkem
478 729,00 291 946,69 272 250,61 93,25

Daňové příjmy 722 796,00 722 796,00 763 880,41 105,68

z toho:

Pojis tné na důch. poj. 645 000,00 645 000,00 679 055,23 105,28

Organizace % plnění
Rozpočet 2013

 
 
Příjmová část rozpočtu vězeňské služby byla splněna na 102,11 %, z toho 

daňové příjmy na 105,68 % a nedaňové příjmy na 93,25 %. Daňové příjmy 

zahrnují příjmy za správní poplatky, z pojistného na důchodové pojištění, 

pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti. Příjmy 

z pojistného na důchodové pojištění byly plněny na 105,28 % v přímé návaznosti 
na vyplacené objemy služebních příjmů příslušníků a na vyplacené pracovní 

odměny vězněným osobám. 

 

 



1.1.2. Výdaje  

 
v tis. Kč 

Výdaje celkem 8 230 645,00 8 109 631,68 7 913 998,33 97,59

v tom:

Běžné výdaje 7 976 377,00 7 811 963,73 7 674 148,36 98,24

v tom:

Platy zaměstnanců a ostatní 

platby za provedenou práci
3 541 428,00 3 542 428,00 3 541 711,76 99,98

z toho:

Platy zaměstnanců 3 381 053,00 3 381 053,00 3 386 068,42 100,15

Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem
1 204 082,00 1 204 082,00 1 203 654,07 99,96

Mzdové náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00

Náhrady mezd v době 

nemoci
8 000,00 8 061,68 7 681,58 95,29

Převod fondu kulturních a 

sociálních potřeb
35 388,00 35 388,00 34 007,45 96,10

Ostatní věcné výdaje včetně 

běžných výdajů 

programového financování

1 739 417,00 1 719 503,73 1 700 269,23 98,88

Důchody 743 698,00 669 398,00 618 052,67 92,33

Ostatní sociální dávky 712 364,00 641 164,00 576 453,17 89,91

Program protidrogové 

politiky
6 000,00 6 000,00 5 960,62 99,34

v tom:

Běžné výdaje 5 400,00 5 400,00 5 374,32 99,52

Kapitálové výdaje 600,00 600,00 586,30 97,72

Program sociální prevence a 

prevence kriminality
6 000,00 6 000,00 5 743,36 95,72

v tom:

Běžné výdaje 5 200,00 5 964,77 5 743,36 96,29

Kapitálové výdaje 800,00 35,23 0,00 0,00

Kapitálové výdaje 254 268,00 297 667,95 239 849,97 80,58

v tom:

Systémově určené výdaje 254 268,00 297 667,95 239 849,97 80,58

Individuálně určené výdaje 0,00 0,00 0,00

Ukazatel
Schválený 

rozpočet 2013

Upravený 

rozpočet 2013

Skutečnost      

2013
Plnění v %

 
 

Výdaje určené ve schváleném rozpočtu na financování běžného provozu byly 
vázány na odprodej nepotřebného majetku. Proto k zajištění všech činností bylo 

v průběhu roku nezbytné použít i mimorozpočtové prostředky ve výši 10 478,71 

tis. Kč, z toho ze zisku hospodářské činnosti ve výši 10 369,79 tis. Kč, dále 

z fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 108,92 tis. Kč. Čerpány byly 

i nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 74 461,99 tis. Kč, z toho 
65 743,29 tis. Kč na profilující výdaje – programové financování. 



 

 
Čerpání podle podseskupení v letech 2008 až 2013 – skutečnost: 
v tis. Kč 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Poměr 

2013/201

2

513 Nákup materiálu 725 706 804 484 675 208 667 975 705 406,74 640 672,72 0,91

z toho:

Potraviny 402 571 430 977 431 070 448 334 454 334,97 332 232,23 0,73

Prádlo, oděv, obuv 48 410 69 735 41 292 39 279 30 540,42 31 384,16 1,03

Léky a zdrav. materiál 18 428 20 305 16 111 17 305 16 827,28 17 711,16 1,05

514 Úroky a ostatní fin. výdaje 30 50 10 5 20,78 4,63 0,22

515 Nákup vody, paliv a energií 522 771 556 361 540 562 541 486 576 835,25 629 539,88 1,09

z toho:

Voda 108 357 124 709 133 056 135 586 165 668,00 156 579,44 0,95

Teplo 78 276 86 499 81 857 77 136 88 368,91 101 434,95 1,15

Plyn 163 780 167 525 156 738 166 032 144 837,04 185 466,28 1,28

El. energie 123 038 135 388 125 569 124 162 129 744,73 143 739,37 1,11

Pevná paliva 3 861 4 117 4 077 3 727 4 232,97 3 405,59 0,80

Poh. hmoty a mazadla 43 276 35 481 36 904 32 845 41 934,17 36 251,88 0,86

516 Nákup služeb 189 133 212 168 168 605 174 840 151 555,70 151 670,87 1,00

517 Ostatní nákupy 157 578 298 932 170 431 188 816 217 181,30 232 779,48 1,07

z toho:

Opravy a udržování 117 103 148 076 126 215 130 362 151 221,68 179 250,83 1,19

518 Poskytnuté zálohy a jistiny 2 62 3 1 2,06 0,49 0,24

519 Výdaje související s NEI nák. 4 396 5 428 6 032 3 923 4 334,12 5 159,90 1,19

533 Příspěvky přísp. organizacím 25 600 25 050 21 932 18 200 18 130,00 20 000,00 1,10

534 Převody vlast. fon. bez FKSP 457 455 236 280 100,00 135,00 1,35

5342 Převody FKSP 68 745 71 444 71 540 33 147 33 817,29 34 007,45 1,01

536 Ost. transfery jiným rozp. 1 388 1 464 1 881 1 472 1 499,63 1 450,27 0,97

542 Náhrady placené obyv. 621 3 594 5 131 7 943 7 900,03 8 052,08 1,02

549 Ostatní transfery obyv. 11 113 13 724 13 353 13 558 14 250,33 9 306,63 0,65

590 Ostatní NEI výdaje 2 015 2 509 2 718 423 352,98 1 497,28 4,24

Podseskupení, rozpočtová položka

 
Průměrný počet vězněných osob 20 148 21 853 21 914 22 964 23 338 16 388 0,70  
 

V roce 2013 byl průměrný denní náklad na jednoho vězně za organizační 

jednotku 1 080 Kč (tj. náklady na platy, pojistné, ostatní věcné výdaje a FKSP). 
Průměrný denní náklad za celou vězeňskou službu na jednoho vězně činil 1 319 

Kč (tj. náklady na platy, pojistné, ostatní věcné výdaje, FKSP, kapitálové výdaje 

a sociální dávky).  

 

1.2. Platy zaměstnanců 
Pro rok 2013 byl vězeňské službě stanoven celkový počet zaměstnanců ve výši 

11 346 míst. Z toho bylo 7 227 míst příslušníků a 4 119 míst občanských 

zaměstnanců. Ve srovnání s rokem 2012 se skutečný přepočtený počet  

u příslušníků vězeňské služby snížil o 65 osob a u občanských zaměstnanců  

o 45 osob.  V průběhu roku 2013 bylo do služebního poměru přijato celkem  
81 příslušníků, služební poměr ukončilo 239 příslušníků. Upravené plánované 

počty příslušníků byly naplněny na 94,16 % a upravené počty občanských 



zaměstnanců na 94,78 %. Prostředky na platy pro příslušníky byly pro rok 2013 

schváleny v objemu 2 184 057,00 tis. Kč a pro občanské zaměstnance pak  
v objemu 1 196 996,00 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy příslušníků  

a občanských zaměstnanců podle nákladového účtu bylo v roce 2013 následující: 

 

- náklady na platy příslušníků 

celkem 

   2 181 825 006 Kč 

- průměrný měsíční plat 

příslušníků celkem 

   26 720 Kč 

- náklady na platy občanských 

zaměstnanců 

1 200 493 771 Kč 

- průměrný měsíční plat 

občanských zaměstnanců  

   25 622 Kč 

- náklady na platy všech 

zaměstnanců celkem 

3 382 318 777 Kč 

- průměrný měsíční plat všech 

zaměstnanců celkem 

   26 320 Kč 

 

1.3. Odměňování zaměstnaných vězňů 
Průměrná měsíční odměna odsouzených za rok 2013 byla 3 777 Kč. Ve vnitřním 

provozu a vlastní výrobě mělo 2 342 pracujících odsouzených průměrnou měsíční 

odměnu 4 158 Kč, v provozovnách střediska hospodářské činnosti mělo 1 394 

pracujících odsouzených v průměru 3 201 Kč a 1 644 odsouzených zařazených  

u podnikatelských subjektů mělo průměrnou měsíční odměnu 3 952 Kč. 

Průměrné využití fondu pracovní doby činilo 72,91 %. 
 

Vývoj průměrné měsíční pracovní odměny odsouzených v roce 2013 (v Kč) 
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1.4. Pohledávky 
Pohledávky ve vězeňské části tvoří: 

- pohledávky za vězni v aktuálním stavu (vykonávající výkon trestu nebo 

vazby), 
- pohledávky za propuštěnými vězni,  

- ostatní pohledávky (za zaměstnanci, z obchodních vztahů, a jinými 

subjekty).  

 

Přehled o neuhrazených pohledávkách Vězeňské služby podle jednotlivých 
kategorií k datu 31. 12. 2013: 

Kategorie pohledávek
Počet 

dlužníků

Objem nevymožených 

pohledávek (v tis. Kč)
%

Pohledávky za vězni v aktuálním stavu 9 508 54 726,54 6,82

Pohledávky za propuštěnými vězni 32 309 281 341,47 35,08

Ostatní pohledávky 2 257 465 840,27 58,09
 

 

1.4.1 Pohledávky za vězněnými osobami v aktuálním stavu 
Úhrady pohledávek za vězněnými osobami v aktuálním stavu k 31. 12. 2013 činí 

22 505,77 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání v této kategorii pohledávek k 31. 12. 

2013 byla cca 42 % z objemu pohledávek za vězni v aktuálním stavu. K 31. 12. 

2013 zůstaly nevymoženy pohledávky v objemu 54 726,54 tis. Kč. 
 

1.4.2. Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu a vazby 

Úhrady pohledávek k 31. 12. 2013 představují částku 6 858,41 tis. Kč. 

Úspěšnost vymáhání ve vztahu k objemu pohledávek za osobami propuštěnými 
z výkonu vazby a trestu je 2 %. Nevymožený objem těchto pohledávek k 31. 12. 

2013 činí 281 341,47 tis. Kč. V obou kategoriích pohledávek se jedná  

o nejobtížněji vymahatelné dluhy, zejména z důvodu nepříznivých sociálních 

a ekonomických poměrů dlužníků. Vězeňská služba v roce 2013 vyhlásila 

v souladu s ustanoveními §§ 281 - 288 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodní veřejnou soutěž o vymáhání 

pohledávek soudními exekutory. Faktické vymáhání pohledávek vybranými 

exekutory bylo započato v listopadu 2013, a do dne účetní závěrky bylo předáno 

k exekučnímu vymáhání celkem 980 dlužníků. 

 

1.4.3. Ostatní pohledávky 

K 31. 12. 2013 činí objem úhrad 791 244,69 tis. Kč a neuhrazený zůstatek této 

kategorie pohledávek je k tomuto datu evidován ve výši 465 840,27 Kč. Objem 

neuhrazených pohledávek této kategorie ovlivňuje penalizační faktura ve výši 
202 619,13 tis. Kč, vystavená v roce 1999 Vazební věznicí Litoměřice firmě 

Vojenské stavby CZ, a. s. Tato pohledávka byla uplatněna Vězeňskou službou 

v rámci konkurzního řízení, které k datu 31. 12. 2013 nebylo ukončeno. Celkový 

objem také značně ovlivňuje fakturovaná smluvní pokuta Vazební věznice 

Olomouc firmě R.M.G., s. r. o., Zlín ve výši 163 368,84 tis. Kč, a to v souvislosti 
s prodlením odstranění záručních vad dle smlouvy o dílo na dodávku a montáž 

signálních a signálně-zabezpečovacích prostředků. Po ukončeném soudním řízení, 

které vedla firma R.M.G., s. r. o., Zlín (žalobce) proti vězeňské službě bylo 



následně zjištěno, že na předmětnou firmu bylo vyhlášeno konkursní řízení 

a pohledávka vězeňské služby nebyla přihlášena do seznamu pohledávek.  
 

1.5. Prostředky Evropské unie a ostatních zahraničních programů 

1.5.1. Operační program životní prostředí  
V roce 2013 byly součástí kapitálových výdajů prostředky Evropské unie 

z operačního programu Životní prostředí na programové období 2007 až 2013, 

včetně podpory ze Státního fondu životního prostředí, spolufinancované ze 

státního rozpočtu ve výši 63 179,64 tis. Kč. Prostředky byly určeny na 

ekologizaci energetických zdrojů a na snížení energetické náročnosti 

v organizačních jednotkách vězeňské služby. Z rozpočtu roku 2013 byla čerpána 
částka 6 516,87 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let 

bylo celkem čerpáno 22 102,92 tis. Kč.  

 

 

Čerpání bylo následující:  
v tis. Kč 

nástroj parametr kód

Rozpočet 

po 

změnách 

Čerpání 

(rozpočet a 

nároky)

EU029 CZ (kód 1) 0

EU029NEZ CZ (kód 1) 73,75 83,85

EU029 EUP (kód 7) 0

Celkem 73,75 83,85

EU040 CZ (kód 1) 8,71

EU040NEZ CZ (kód 1) 12 019,00 0

EU040 EUP (kód 7) 8 562,62

Celkem 12 019,00 8 571,33

EU042 CZ (kód 1) 200,00 1 874,36

EU042NEZ CZ (kód 1) 11 104,20 7 468,68

EU042 EUP (kód 7) 1 132,00 10 621,56

Celkem 12 436,20 19 964,60

SR CZ (kód 1) 6 395,00 0

EU EUP (kód 7) 32 255,69 0

Celkem 38 650,69 0

Výdaje vězeňství - projekty spolufinancované z EU/FM 2012-2015

OPŽP CF 54

Ekologizace energetické zdroje - VV Praha - Ruzyně

OPŽP CF 54

Snížení energetické náročnosti – V Příbram

OPŽP CF 54

Snížení energetické náročnosti – V Bělušice

OPŽP CF 54

 
 
v tis. Kč 

Úhrnem 63 179,64 28 619,79

z toho: CZ (kód 1) 6 595,00 1 883,07

CZ NEZ (kód 1) 23 196,95 7 552,53

EUP (kód 7) 33 387,69 19 184,19

OPŽP CF 54

 
 

Vězeňská služba v roce 2013 zahájila realizaci akce Snížení energetické 

náročnosti a využití obnovitelného zdroje energie Věznice Příbram s termínem 
dokončení první polovina roku 2015. 



Dále se realizovaly dvě další akce, a to Ekologizace energetického zdroje - 

Vazební věznice Praha Ruzyně a Snížení energetické náročnosti a využití 
obnovitelného zdroje energie - Věznice Bělušice. První zmíněná akce měla být 

dokončena počátkem roku 2013, ale z důvodu problémů s dodavatelem stavby 

není akce stále ukončena. Druhá akce v uvedeném roce se prováděla s tím, že 

původní termín dokončení měl být v říjnu 2013. Z důvodu zimního období 

v přelomu roku 2012/2013 a také v přelomu roku 2013/2014 bylo nutné přerušit 

práce na díle, proto je ukončení akce posunuto na jarní měsíce roku 2014. 
 

1.5.2. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Na realizaci projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly 
v průběhu roku 2013 čerpány finanční prostředky z profilujících nároků 

z minulého roku a zároveň i ze státního rozpočtu.  Upravený rozpočet u projektu 

Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby ČR byl 

v celkové výši 1 057,00 tis. Kč, v tom podíl národního financování  

ve výši 159,00 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 898,00 tis. Kč.  
Celkové výdaje projektů programu byly ve výši 957,76 tis. Kč, v tom podíl 

národního financování ve výši 163,15 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 

794,61 tis. Kč. Z toho ze schváleného rozpočtu bylo čerpáno celkem 489,28 tis. 

Kč – jednalo se o projekt Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách 

Vězeňské služby ČR (ostatní prostředky byly čerpány z nároků). 

 
v tis. Kč 

ze státního 

rozpočtu

kryté 

příjmem z 

rozpočtu 

EU

celkem
ze státního 

rozpočtu

kryté 

příjmem z 

rozpočtu 

EU

celkem

Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby ČR

mzdové výdaje vč. 

příslušenství
159,00 898,00 1 057,00 97,36 423,50 520,86

ostatní věcné výdaje 0,00 0,00

celkem 0,00 0,00 1 057,00 97,36 423,50 520,86

Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci OVM činných v trestním řízení

mzdové výdaje vč. 

příslušenství
0,00 0,00

ostatní věcné výdaje 0,00 0,00

celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zefektivnění podpůrných procesů Vězeňské služby ČR

mzdové výdaje vč. 

příslušenství
0,00 5,23 29,66 34,89

ostatní věcné výdaje 0,00 0,00

celkem 0,00 0,00 0,00 5,23 29,66 34,89

Optimalizace systému poskytování zdravotní péče ve Vězeňské službě ČR

mzdové výdaje vč. 

příslušenství
0,00 21,98 122,87 144,85

ostatní věcné výdaje 0,00 38,57 218,59 257,16

celkem 0,00 0,00 0,00 60,56 341,45 402,01

Celkem

mzdové výdaje vč. 

příslušenství
159,00 898,00 1 057,00 124,58 576,02 700,60

ostatní věcné výdaje 0,00 0,00 0,00 38,57 218,59 257,16

celkem 159,00 898,00 1 057,00 163,15 794,61 957,76

Projekty OP LZZ

31.12.2013

Upravený rozpočet Skutečnost

 



 

 
V roce 2013 se realizovaly projekty z výzvy č. 59 programu: 

 

- Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby 

ČR. Projekt je v realizaci, dne 17. 9. 2013 se podepsaly smlouvy 

s vítězným generálním dodavatelem projektu, který realizuje veškeré 

klíčové aktivity, cíle projekt a monitorovací indikátory. Veškeré činnosti se 
odehrávají dle schváleného harmonogramu. Termín ukončení projektu je 

stanoven na 31. 5. 2014. 

- Efektivní zjištění identifikace osob a předání dat v rámci orgánů veřejné 

moci činných v trestním řízení. Realizace projektu byla ukončena 31. 7. 

2012. Klíčové aktivity, cíle projektu a monitorovací indikátory byly 
naplněny. Vězeňská služba čeká na proplacení závěrečné monitorovací 

zprávy, resp. žádosti o platbu, aby mohl být projekt ukončen.  

- Zefektivnění podpůrných procesů vězeňské služby. Projekt byl ukončen 

k 30. 6. 2013. Z důvodu nevybrání externího dodavatele projektu byl 

projekt předčasně ukončen bez naplnění veškerých cílů a indikátorů 
stanovených v projektové žádosti. 

- Optimalizace poskytování zdravotní péče v podmínkách Vězeňské služby 

ČR. Projekt ukončen 30. 6. 2013. Klíčové aktivity, cíle projektu  

a monitorovací indikátory byly naplněny. V současnosti se čeká na 

odsouhlasení závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu. 
 

1.6. Programové financování 
 

Výdaje programového financování čerpala Vězeňská služba v roce 2013 takto: 

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet  Skutečnost  Plnění v % 

410 058,00 299 044,69 241 471,08 80,75 

 

Celkové čerpání výdajů programového financování vězeňské služby činilo 

241 471,08 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 80,75 %. 

Z toho čerpání investičních výdajů činilo 239 849,97 tis. Kč a neinvestičních 

výdajů 1 621,11 tis. Kč. V roce 2013 bylo vázáno 292,74 tis. Kč. Ze státního 

rozpočtu 2013 bylo čerpáno 169 734,65 tis. Kč. Dále byly čerpány 
mimorozpočtové prostředky ze zisku hospodářské činnosti a FKSP v celkové výši 

6 628,43 tis. Kč. Současně byly čerpány i nároky z nespotřebovaných výdajů, 

jejichž použití v roce 2013 činilo 65 108,00 tis. Kč, z toho na projekty operačního 

programu Životní prostředí 22 102,92 tis. Kč, účelové prostředky ze Všeobecné 

pokladní správy 10 127,78 tis. Kč a ostatní nároky z nespotřebovaných výdajů 
32 877,30 tis. Kč. 

V roce 2013 z důvodu amnestie prezidenta republiky z počátku roku a s tím 

souvisejícím propuštěním 6 465 vězněných osob, byla většina investičních akcí 

zahájených v roce 2012 směřujících k navýšení ubytovací kapacity zastavena. 

Alokované finanční prostředky v rámci programového financování byly tedy 
z výše uvedeného důvodu oproti rokům předchozím směřovány do následujících 

oblastí: 

- Obnova vozového parku - jedná se zejména o akce: 

- Nákup eskortních autobusů: 20 ks, cena 109 529,20 tis. Kč, 



- Nákup užitkových doprovodných vozidel: 12 ks, cena 
10 905,49 tis. Kč, 

- Nákup eskortních vozidel: 6 ks, cena 7 772,64 tis. Kč, 

- Nákup osobních vozidel: 9 ks, cena 4 053,28 tis. Kč. 

 
- Obnova a dovybavení majetkem v oblasti informatiky - jedná se 

zejména o akce: 

- Nákup serverů: 75 ks, cena 9 331,82 tis. Kč, 

- Technické vybavení pro OJ, cena 15 333,63 tis. Kč:  

- Servery pro virtualizační centrum a zálohování, 

- Virtualizační platformy, 
- Diskového pole pro datové centrum, 

- Rozšiřující disky do diskového pole. 

- Nákup licencí SRV: 36 ks, cena 3 847,45 tis. Kč, 

- Nákup diskových polí: 33 ks, cena 10 931,28 tis. Kč. 

 
- Pořízení prostředků sloužící k detekci osob a předmětů - jedná se 

zejména o akce: 

- Nákup detekčních rámů: 21 ks, cena 1 830,38 tis. Kč, 

- Nákup RTG zavazadel 2013: 8 ks, cena 4 949,00 tis. Kč, 

- Nákup detektoru tepové frekvence: 1 ks, cena 902,00 tis. Kč, 
- Nákup detektorů tělních dutin: 4 ks, cena 1 440,00 tis. Kč. 

 

- Zdravotnické vybavení - jedná se zejména o akce: 

- Dovybavení zdravotnických zařízení, cena 3 100,00 tis. Kč, 

například: 
- Zvedací zařízení pro imobilní pacienty, 

- Mycí a desinfekční přístroj pro gastroskop. 

- Nákup zubolékařských křesel: 2 ks, cena 968,50 tis. Kč. 

 

- Rekonstrukce výtahů - jedná se zejména o akce: 

- Brno - Osobní výtah, cena 908,00 tis. Kč, 
- Valdice - Nákladní výtah, cena 989,00 tis. Kč, 

- Praha - Ruzyně - Nákladní výtah, cena 1 665,00 tis. Kč. 

 

- Zvýšení vnitřní bezpečnosti věznic v celkové výši 7 505 tis. Kč - 

jedná se zejména o akce: 
- Plzeň - Rekonstrukce vstupního objektu věznice, 

- Břeclav - EPS, SHZ objektu 01 a 02, 

- Bělušice - Celový systém levé části objektu 6, 

- Valdice - Objekt č. 76, část B, rekonstrukce na celový systém, 

- Horní Slavkov   
- Kamerový systém v budovách č. 5 a č. 6, 

- Praha – Pankrác 

- Rekonstrukce obj. 17 na ubytovací kapacitu. 

 

- Ekologické projekty mimo OPŽP a ostatní v celkové výši 4 526 tis. 

Kč - jedná se zejména o akce: 
- Vinařice - Výměna plynového kotle, 

- Všehrdy - Rekonstrukce lapačů olejů a tuků, 



- Stráž p. Ralskem - Rozšíření kapacity odlučovače tuků  

u kuchyně. 
 

1.7. Výrobní činnost a zaměstnávání vězněných osob 
Ve výkonu trestu odnětí svobody bylo v roce 2013 zaměstnáno všemi formami 

průměrně 7 901 osob ve výkonu trestu odnětí svobody z celkového počtu   

11 688 odsouzených způsobilých k vykonávání práce. Ve srovnání s předchozím 
rokem se snížil počet zaměstnaných odsouzených o 1 989 osob. Reálná 

zaměstnanost vězněných osob v roce 2012 byla 58,83 % a v roce 2013 se 

zvýšila na 67,60 %, což znamená zvýšení o 8,77 %. Tento protiklad, kdy byl, 

přes pokles odsouzených, zaznamenám nárůst procentuální zaměstnanosti, je 

zapříčiněn amnestií prezidenta České republiky na počátku roku 2013, kdy bylo 
propuštěno větší množství nezaměstnaných odsouzených než zaměstnaných,  

a tím došlo k procentuálnímu nárůstu zaměstnanosti a tento stav se udržel po 

celý rok 2013. Odsouzení byli jako v předešlých letech zařazováni na pracoviště 

ve vnitřním provozu, vlastní výrobě, provozovnách střediska hospodářské 

činnosti, u podnikatelských subjektů nebo zaměstnáváni ostatními formami – ve 

vzdělávacích a terapeutických programech a při pracích pro zajištění běžného 
provozu věznice.  

 

Ve srovnání s předchozím rokem se snížil v roce 2013 počet odsouzených 

zařazených ve vnitřním provozu a vlastní výrobě o 218 osob, počet odsouzených 

zařazených v provozovnách střediska hospodářské činnosti se snížil o 134 osob, 
o 965 osob se snížil počet odsouzených zařazených u cizích subjektů a ostatními 

formami práce bylo zaměstnáno o 671 odsouzených méně. 

 

V roce 2013 byla hospodářská činnost realizována u 19 organizačních jednotek 

Vězeňské služby. Na pracovištích provozoven bylo zařazeno průměrně 1 394 
odsouzených. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 14 481,67 tis. Kč, což je  

o 695,16 tis. Kč méně než v roce 2012. 

 

Přehled organizačních jednotek, ve kterých jsou zřízeny provozovny SHČ, 

měsíční průměrný počet pracovně zařazených odsouzených a výsledky 

hospodaření za rok 2013: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Název OJ 

Výsledky 

hospodaření za 

rok 2013 

Měsíční průměrný 

počet 

Brno 123,30 4 

Č. Budějovice 219,96 20 

Heřmanice 223,21 30 

Horní Slavkov 374,17 132 

Jiřice 2 666,89 9 

Kuřim 994,43 81 

Kynšperk 424,48 90 

Liberec 88,52 28 

Mírov 4 972,01 161 

Nové Sedlo 402,55 47 

Odolov 207,83 22 

Oráčov 284,32 245 

Ostrov 91,19 77 

Praha - Pankrác -151,57 34 

Praha - Ruzyně 97,57 40 

Příbram 213,89 103 

Rýnovice 952,88 95 

Stráž 613,25 140 

Valdice 1 682,79 36 

Celkem 14 481,67 1 394 

 

 

Pro další období je prioritou vězeňské služby pokračovat v rozvoji zaměstnávání 

vězněných osob ve věznicích a vazebních věznicích s cílem vytváření nových 
pracovních míst s příležitostí při realizaci vlastní výrobní a hospodářské činnosti  

a také ve spolupráci s podnikatelskými subjekty.  

 

Vývoj zaměstnanosti odsouzených v roce 2013 

 
 
 

7
8

8
8

 

7
9

7
9

 

7
9

1
2

 

7
8

9
1

 

7
9

3
9

 

7
8

4
7

 

7
6

6
0

 

7
6

5
1

 

8
0

3
4

 

8
1

0
8

 

8
0

2
6

 

7
8

7
5

 

64,10 

68,96 69,10 68,88 69,08 
68,73 

66,07 
65,53 

68,37 
68,72 

68,09 

66,36 

63,00

64,00

65,00

66,00

67,00

68,00

69,00

70,00

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

pracovně zařaditelní pracovně zařazení % zaměstnanosti



1.8. Sociální dávky 
Vězeňská služba zabezpečuje v souladu s příslušnými zákony výplaty dávek 

důchodového pojištění a výsluhových nároků bývalým příslušníkům vězeňské 

služby, a nemocenských dávek příslušníkům ve služebním poměru. Dávky 
důchodového pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

představují důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí. Výsluhovými 

nároky podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, jsou výsluhový příspěvek, odchodné a úmrtné. 

Nemocenskými dávkami jsou dávky podle zákona č. 187/2006 Sb.,  
o nemocenském pojištění.  

Z hlediska vyměření výše dávky, přiznání dávky a případně odejmutí dávky, 

vychází vězeňská služba při vyplácení uvedených sociálních dávek z podmínek 

pro nárok na dávku a pro nárok na výplatu dávky, které jsou dány příslušnými 

zákonnými normami. Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 1 456 062,00 tis. 
Kč, upravený rozpočet činil 1 310 562,00 tis. Kč. Rozpočet důchodů byl snížen  

o 74 300,00 tis. Kč a ostatní sociální dávky byly sníženy o 71 200,00 tis. Kč,  

a tím došlo k celkovému snížení o 145 500,00 tis. Kč. Takto uvolněné prostředky 

byly převedeny rozpočtovým opatřením do rozpočtu ostatních věcných výdajů,  

a to k zajištění běžného chodu věznic, na opravy a udržování objektů věznic. 
Celkem byly dávky čerpány ve výši 1 194 505,84 Kč, tj. na 91,14 % upraveného 

rozpočtu. 

K 31. 12. 2013 bylo vypláceno 4 118 dávek důchodového pojištění a 5 299 dávek 

výsluhových příspěvků. Za rok 2013 bylo nově přiznáno 155 důchodů a 34 

výsluhových příspěvků. Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů byla 

13 624 Kč, invalidních důchodů v prvním stupni invalidity 6 258 Kč, invalidních 
důchodů ve druhém stupni invalidity 8 139 Kč, invalidních ve třetím stupni 

invalidity 13 952 Kč, vdovských důchodů 7 748 Kč a sirotčích důchodů 6 843 Kč. 

U nově přiznaných výsluhových příspěvků činila průměrná výše příspěvku 12 953 

Kč. 

Za rok 2013 bylo celkem vyplaceno 49 107 dávek důchodového pojištění 
v celkové výši 618 052,68 tis. Kč (v roce 2012 to bylo 48 689 dávek ve výši 

604 232,54 tis. Kč) a 63 901 dávek výsluhových příspěvků v celkové výši 

547 057,81 tis. Kč (v roce 2012 to bylo 64 769 dávek ve výši 555 654,88 

tis. Kč). Na nemocenských dávkách příslušníkům vyplaceno 12 131,21 tis. Kč 

(v roce 2012 bylo vyplaceno 13 389,55 tis. Kč). Na peněžitou pomoc v mateřství 
bylo vynaloženo 5 369,46 tis. Kč (v roce 2012 bylo vynaloženo 4 857,83 tis. Kč). 

Odchodné bylo vyplaceno 97 příslušníkům v celkové výši 11 812,02 tis. Kč 

(v roce 2012 bylo vyplaceno 102 příslušníkům ve výši  13 389,55 tis. Kč). 

Průměrné odchodné dosáhlo výše 121,77 tis. Kč, což proti roku 2012 (průměr 

133,95 tis. Kč) znamenalo pokles o 9,09 %. Na úmrtném po jednom příslušníkovi 

bylo vyplaceno 82,67 tis. Kč (v roce 2012 bylo vyplaceno 388,72 tis. Kč). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Přehled o důchodech a čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 2013: 
v tis. Kč 

Ukazatel §
Schválený 

rozpočet 2013

Upravený 

rozpočet 2013

Skutečnost 

2013 

Č erpání v % 

(skut./UR)

Výdaje na důchody celkem 411 743 698,00 669 398,00 618 052,67 92,33

v tom:

Starobní důchody 4111 685 698,00 621 978,00 570 699,46 91,76

Invalidní důchody 4112,13,17 32 000,00 27 930,00 27 885,69 99,84

V dovské a vdovecké 

důchody 4114,15 15 000,00 10 630,00 10 615,07 99,86

Sirotč í důchody 4116 11 000,00 8 860,00 8 852,45 99,91  
 
Přehled o vývoji počtu dávek důchodového pojištění a výsluhového příspěvku v roce 2013: 

měs í

c
s tarobní

invalidní - 

3. s t.

invalidní - 

2. s t.

invalidní - 

1. s t.
vdovský vdovecký s irotč í

důchody 

celkem

výs luhový 

příspěvek

1 3 642 126 30 59 110 2 109 4 078 5 357

2 3 652 125 30 58 109 2 108 4 084 5 349

3 3 655 124 30 58 111 2 113 4 093 5 345

4 3 655 122 30 59 111 2 115 4 094 5 339

5 3 661 123 30 58 109 2 114 4 097 5 331

6 3 656 124 32 57 110 2 114 4 095 5 325

7 3 660 125 33 57 103 2 94 4 074 5 322

8 3 658 127 32 60 105 2 103 4 087 5 319

9 3 667 127 34 59 101 2 93 4 083 5 309

10 3 674 127 34 65 102 2 90 4 094 5 304

11 3 672 128 34 65 105 2 104 4 110 5 302

12 3 681 128 34 66 104 1 104 4 118 5 299

2013 43 933 1 506 383 721 1 280 23 1 261 49 107 63 901

Počet dávek důchodového pojištění a výsluhových příspěvků vyplacených v roce 2013

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Přehled o skutečných výdajích na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 2009 až 2013: 
v tis. Kč 

2009 2010 2011 2012 2013

Důchody celkem 500 493,19 525 568,46 576 242,47 604 232,55 618 052,67

v tom:

Důchody s tarobní 433 424,03 478 241,87 530 793,48 558 633,44 570 699,46

Důchody invalidní 43 395,13 28 263,00 26 617,20 26 315,27 27 885,69

Č ástečně invalidní 4 581,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Důchody pozůstalých 11 954,32 11 994,44 10 784,89 10 631,97 10 615,07

Sirotč í důchody 7 138,32 7 069,15 8 046,90 8 651,87 8 852,45

Ostatní dávky celkem 584 506,59 608 359,79 617 965,76 587 953,82 576 453,17

v tom:

O dchodné 36 066,77 52 592,86 46 700,28 13 662,85 11 812,02

Nemocenské 12 410,55 12 017,42 13 537,62 13 389,55 12 131,21

Peněžitá pomoc v mat. 4 459,61 4 257,86 4 198,80 4 857,83 5 369,46

V ýs luh. přísp. a úmrtné 531 569,66 539 491,65 553 529,06 556 043,59 547 140,48

Celkem 1 084 999,78 1 133 928,25 1 194 208,23 1 192 186,37 1 194 505,84

Název položky
rok 

 
 

 

 

 
Přehled o vývoji o průměrné výše jednotlivých důchodů a výsluhového příspěvků v roce 2013: 

měs í

c
s tarobní

invalidní      

3. s t.

invalidní      

2. s t.

invalidní     

1. s t.
vdovský vdovecký s irotč í

výs luhový 

příspěvek

1 12 947 12 780 7  907 7  086 7  721 6  886 6  554 8  547 

2 12 945 12 784 7  907 7  108 7  719 6  886 6  557 8  541 

3 12 952 12 798 7  893 7  108 7  718 6  886 6  515 8  539 

4 12 956 12 812 7  893 7  088 7  707 6  886 6  496 8  534 

5 12 957 12 831 7  893 7  102 7  686 6  886 6  520 8  532 

6 12 973 12 879 7  904 7  075 7  687 6  886 6  525 8  532 

7 12 972 12 907 7  914 7  075 7  687 6  886 6  529 8  531 

8 12 972 12 908 7  903 7  042 7  687 6  886 6  536 8  530 

9 12 968 12 959 7  873 7  054 7  686 6  886 6  529 8  527 

10 12 986 12 926 7  873 6  873 8  003 6  886 6  553 8  513 

11 12 982 12 991 7  873 6  873 8  065 6  886 6  540 8  511 

12 12 988 13 011 7  857 6  882 8  247 7  990 6  540 8  505 

2013 12 966 12 882 7 891 7 030 7 801 6 978 6 533 8 529 

   Průměrná měsíční výše dávek podle druhu v roce 2013 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



2. Zacházení s vězněnými osobami 
Podmínky výkonu vazby a trestu odnětí svobody byly v roce 2013 výrazně 

ovlivněny amnestií presidenta republiky ze dne 1. 1. 2013. Na jejich základě bylo 

propuštěno 6 465 vězněných osob. Pokles počtu vězněných osob umožnil 
ubytovávat obviněné i odsouzené tak, aby na ně v ubytovací místnosti určené 

pro trvalé ubytování připadla podlahová plocha alespoň 4,0 m2. 

 

Pokles počtu vězněných osob přinesl také úspory finančních prostředků, které 

byly využity pro realizaci projektu zlepšení podmínek výkonu vazby. Tento 
projekt spočívá v celkovém zvýšení ubytovacího standardu, hygienického 

vybavení a takém v rozšíření nabídky preventivně výchovných, zájmových  

a sportovních programů. Projekt zahrnuje také budování společných prostor 

určených k pohybu a aktivitám s obviněnými mimo cely, prostorů venkovních, 

prostorů pro sport a práci tak, aby každý obviněný mohl trávit přiměřenou část 
dne mimo uzavřený prostor cely a umožnit jim více sociálních kontaktů včetně 

kontaktů s osobami blízkými. 

 

Při zajišťování výkonu trestu odnětí svobody byl v roce 2013 zaveden do 

rutinního provozu jednotný, objektivní, strukturovaný, cílený nástroj SARPO 
určený k penitenciárnímu hodnocení odsouzených. Účelem hodnocení je 

především přidělovat pravděpodobnost rizika recidivy a dle míry rizikových 

faktorů tomu uzpůsobit další zacházení. Zacházení s odsouzenými bylo více 

cíleno na realizaci standardizovaných programů s odsouzenými a jejich přípravu 

na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. 

 

2.1 Specializovaná oddělení 
V rámci specializovaného zacházení s odsouzenými, kteří jsou motivováni 

pracovat na vlastní změně k nápravě, poskytuje vězeňská služba odsouzeným 

možnost účastnit se terapeutického programu ve specializovaných odděleních. 

Zde s nimi odborní zaměstnanci intenzivně pracují na snižování rizika opakování 
trestných činů a snižování nebezpečnosti jak v rámci výkonu trestu odnětí 

svobody, tak rovněž po jejich propuštění.  

 

V roce 2013 byl základní rámec činností specializovaných oddělení stabilizovaný; 

tato oddělení fungují v celé vězeňské službě standardním způsobem. Aktuálně 
jsou oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti 

a chování, způsobenou užíváním návykových látek zřízena v osmi věznicích, 

oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní  

a poruchou chování v sedmi věznicích, oddělení specializované pro výkon trestu 

odsouzených s mentální retardací ve čtyřech věznicích, oddělení specializované 
pro výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování 

s individuálním zacházením ve dvou věznicích, oddělení specializované pro výkon 

ochranného léčen v pěti věznicích a oddělení specializované pro výkon trestu 

odsouzených trvale pracovně nezařaditelných ve 12 věznicích. Ve Věznici Světlá 

nad Sázavou je zřízeno oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených 

matek s dětmi. 
 

Pro odborné zaměstnance ze specializovaných oddělení byl uspořádán seminář 

zaměřený na měření efektivity intervenčních programů. Ten by měl napomoci 

vyšší míře uplatňování základních principů uváděných pod názvem co funguje, 

které působí na snižování recidivy, resp. míry opětovného odsouzení. 



 

 

2.2 Intervenční program pro pachatele sexuálního násilí na dětech 

GREPP 
Program GREPP (z anglického Reedukační psychologický program zaměřený na 

práci s vinou) byl do českých věznic zaveden v roce 2009 na základě vládního 

úkolu. V roce 2013 byl realizován program GREPP l (intenzivní, krátkodobý 

reedukační program pro pachatele trestných činů násilí na dětech; týrání dětí, 
komerční sexuální zneužívání dětí včetně zneužívání bez komerčního aspektu)  

a program GREPP 2 je dlouhodobý terapeutický program, určený pro odsouzené, 

kteří úspěšně absolvovali program GREPP 1. Oba tyto intervenční programy jsou 

realizovány ve věznicích s ostrahou (Heřmanice) a s dozorem (Nové Sedlo). 

V roce 2013 se uskutečnily dva běhy programu GREPP 1 ve věznici Heřmanice, 

obou běhů se zúčastnilo celkem 23 odsouzených. Ve věznici Nové Sedlo proběhly 
také dva běhy tohoto intervenčního programu GREPP 1, s celkovým počtem  

17 odsouzených.    

 

2.3. Intervenční program pro pachatele násilí KEMP 
Po vyhodnocení pilotáže, která probíhala v roce 2010-2011 do které bylo 
zapojeno 90 odsouzených zařazených do věznice s dozorem a 110 odsouzených 

zařazených do věznice s ostrahou, byl v lednu 2013 standardizován program pro 

pachatele násilí TP KEMP (kognitivně-emocionálně-motivační program), který 

zahrnuje jak pachatele domácího násilí, tak rovněž pachatele jiných násilných 

trestných činů (§ 215 a § 215a). Program byl aktuálně úspěšně realizován ve 
Věznici Vinařice. Tento program úspěšně absolvovalo v roce 2013 celkem  

53 odsouzených.  

Od roku 2013 Vězeňská služba ČR připravuje zavedení krátkodobých edukačně-

tréninkových programů pro pachatele násilí prostřednictvím finančního 

mechanismu EHP Norsko, inspirovaných praxí v rozvinutých vězeňských 
systémech a známých jako anger management. Programy budou zahrnovat 

rovněž pachatele domácího násilí. S jejich implementací do věznic se počítá na 

přelomu let 2014 a 2015.   

 

2.4. Intervenční program pro pachatele dopravních nehod 
Intervenční program pro pachatele dopravních nehod PARDON je realizován ve 

Věznice Odolov a ve Věznice Pardubice, a to vždy dvakrát ročně. Zaměřuje se na 

odsouzené, jejichž delikt je v přímé souvislosti s problémovým průběhem řidičské 

praxe. Jde o pachatele závažných dopravních nehod, odsouzené za přečin 

ohrožení pod vlivem návykové látky v souvislosti s řízením motorového vozidla, 
případně za maření výkonu úředního rozhodnutí. Hlavní cíl programu je dosažení 

změny v chování řidiče, které vedlo k dopravnímu přestupku či trestnému činu 

v dopravě, a směřuje k formování postojů a osvojení způsobů chování nutných 

pro bezpečné řízení s cílem minimalizovat toto rizikové chování v budoucnosti. 

V roce 2013 úspěšně absolvovalo program celkem 16 odsouzených ve věznici 

Odolov a osm odsouzených ve věznici Pardubice.  
 



2.5. Program 3Z 
V roce 2013 nadále probíhal ve věznicích standardizovaný kognitivně-

behaviorální program 3Z (Zastav, Zamysli se a Změň se) zaměřený na práci 

s trestnou činností a získání dovedností jí předcházet. Program 3Z standardně 
probíhá v 15 věznicích, má již svoji tradici a lektoři si program chválí jako 

smysluplný a účinný prostředek pro práci s pachateli trestných činů  

a ke snižování kriminogenních rizik. Ovšem z důvodů amnestie (úbytek 

odsouzených) v několika věznicích program neproběhl. Na podzim bylo vyškoleno 

dalších 12 lektorů a program se rozšířil do dalších 2 věznic – nyní tedy může 
probíhat v celkem 17 věznicích. 

 

2.6. Program TP 21 Junior 
V roce 2013 se po jednáních s odborníky podařilo dosáhnout rozšíření 

standardizovaného programu TP 21 JUNIOR (Terapeutický program pro juniory 
do 21 let) do dalších dvou věznic, kde bylo zřízeno oddělení mladistvých. Ve 

Věznici Plzeň nakonec program neproběhl a oddělení zde bylo vzápětí zrušeno. 

Ve Věznici Pardubice se naopak program dobře ujal a prošli jím všichni přítomní 

odsouzení. V novém oddělení ve Věznici Heřmanice proběhla řízená modifikace 

programu na místní podmínky.  Program je zaměřen na mladistvé odsouzené 
s problémem násilí a představuje účinný prostředek ke snižování (zejména) 

aktuálního násilí ve věznici. 

 

2.7. Zacházení s doživotně odsouzenými 
Věznice Valdice, Karviná a Mírov pokračovaly i v roce 2013 na rozvíjení práce 
s doživotně odsouzenými, vedoucí k snižování jejich nebezpečnosti. Po vytvoření 

a ověření funkčnosti modelu dlouhodobého zacházení s těmito vězni z let 2009 až 

2011 se aktuálně pokračovalo v rozvíjení vybraných aspektů programu, zejména 

při práci se sebehodnocením trestné činnosti, při rozvoji kompetencí a podobně. 

Tento model zacházení bude moci být dále propracován a uváděn systémově do 
praxe teprve po přijetí nutných legislativních změn. Novodobá historie 

doživotního trestu, současné zkušenosti, výsledky projektu a nová legislativa 

jsou podstatnými prvky pro významné uvažované změny v celkové organizaci  

a zacházení ve zmíněných i dalších věznicích, kde jsou tito odsouzení umístěni.  

                                                                            

2.8.  Extramurální aktivity 
jsou doplňující mechanismy k odbornému zacházení s odsouzenými. Mezi 

instituty extramurálních aktivit se řadí přerušení výkonu trestu (PVT), opuštění 

věznice (OV) a akce mimo věznici (AMV). Tyto akce se realizují zpravidla pod 

vedením odborného zaměstnance věznice (kulturní či sportovní akce, vzdělávání, 
docházka do školy apod.). Podmínky pro udělení některé z forem extramurálních 

aktivit odsouzenému stanoví zákon o výkonu trestu a řád výkonu trestu. 

Amnestie prezidenta přinesla pokles počtu odsouzených, což se projevilo  

i v poklesu počtu odsouzených zapojených do extramurálních aktivit. 

 



 
  2009 2010 2011 2012 2013 

PVT 868 939 1273 1442 915 

OV 2167 2086 2535 2757 1803 

AMV 2330 3332 2973 3393 2188 

 

2.9.  SARPO 
V roce 2013 se ve všech věznicích realizoval zkušební provoz nástroje na 

hodnocení rizik a potřeb SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených). 

Postupně se odladily síťové a jiné chyby a nástroj nahrazující metodiku 

zpracování komplexní zprávy o odsouzeném začaly používat všechny vazební 

věznice a věznice. Pracovní tým provedl dvě velké modifikace nástroje na 
základě poznatků z praxe a vlastního vyhodnocení. Zároveň vyškolil za rok 

zhruba dalších 400 uživatelů – hodnotitelů. Celkem jich bylo ke konci roku 

vyškoleno asi 750. V červenci vyšlo nařízení generálního ředitele č. 36, kterým se 

stanoví pravidla pro zpracování komplexní zprávy o odsouzeném prostřednictvím 

nástroje SARPO. V polovině roku se konalo dvoudenní pracovní setkání všech  
50 koordinátorů v Akademii VS ČR ve Stráži pod Ralskem. Od zavedení SARPO 

do praxe bylo vygenerováno více než osm tisíc komplexních zpráv. Od  

1. listopadu byl zkušební provoz nahrazen provozem rutinním. SARPO v tomto 

provozu funguje v podstatě bezproblémově ve všech vazebních věznicích  

a věznicích. Výstupy z těchto hodnocení sloužící k základní predikci včetně 
doporučení směřují k plánování, tvorbě a realizaci programu zacházení. 

Zpracování programu zacházení se s ohledem na délku trestu nebo zbytku trestu 

odsouzeného, jeho motivaci a postoj k trestné činnosti, zaměřuje zejména na 

rizikové faktory vyskytující se v závažné míře a na další skutečnosti týkající se 

osoby odsouzeného, jeho životního stylu a celkového kontextu páchání trestné 

činnosti. Cíl, vhodně podpořený jednotlivými částmi programu zacházení, je 
konstruován s ohledem na účel výkonu trestu odnětí svobody. 

 

2.10. Změna vnější diferenciace věznic 
V roce 2013 se připravovala realizace změny vnější diferenciace věznic. Úprava 
počítá s redukcí dosavadních čtyř typů věznic (dohled, dozor, ostraha a zvýšená 

ostraha) na dva typy. O zařazení odsouzeného do typu věznice bude nadále 

rozhodovat soud, vězeňská služba bude rozhodovat o umísťování odsouzených 

do jednotlivých oddělení lišících se stupněm ostrahy, a to na základě 

vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik vyplývajících z aktuální trestné činnosti 

odsouzených, z jejich trestní minulosti a potenciálních rizik. Vládní návrh zákona 
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řešící změnu vnější diferenciace předložený v roce 2013 Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR byl vládou 3. února 2014 vzat zpět s tím, že navržené řešení 
vyžaduje širší odbornou diskuzi. 

 

2.11. Oblast realizace protidrogové politiky 
V roce 2013 vězeňská služba vydala Plán činnosti VS ČR v protidrogové politice 

na období 2013 až 2015, který zahrnuje též úkoly Akčního plánu realizace 
Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015 a Národního 

akčního plánu drogového informačního systému 2013 - 2015. V roce 2013 se 

provádělo dobrovolné léčení drogově závislých ve specializovaných odděleních 

osmi věznic. Ve Věznici Kuřim bylo v roce 2013 zřízeno nové specializované 

oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou osobnosti způsobenou 
užíváním návykových látek, a to transformací z původní bezdrogové zóny, 

současně byla navýšena celková kapacity těchto oddělení. Soudně nařízené 

léčení protitoxikomanické nebo protialkoholní nebo léčení patologického hráčství 

pak se pak realizovalo ve specializovaných odděleních čtyř věznic, přičemž 

některá oddělení jsou zaměřena na více těchto poruch. Kapacita specializovaných 

oddělení pro soudně nařízené léčení zůstala zachována. Poradny drogové 
prevence nadále fungovaly ve všech věznicích. V roce 2013 mělo třicet dva 

věznic bezdrogovou zónu se standardním zacházením. Ve třech věznicích je 

zřízena bezdrogová zóna s terapeutickým zacházením. V roce 2013 byla nadále 

poskytována substituční léčba a detoxifikace. Centrum substituční léčby 

fungovalo v deseti věznicích. Nadále se prováděl monitoring drog formou 
testování vězněných osob na přítomnost návykových látek nebo jejich metabolitů 

v těle. Intenzita testování se oproti minulému období nezměnila, z důvodu 

amnestie se pouze snížily celkové počty testovaných. Nadále byla věnována 

zvýšená pozornost zamezení průniku návykových látek do objektů VS ČR a jejich 

detekce v těchto objektech prostřednictvím různých druhů prohlídek včetně 
prohlídek s využitím speciálních protidrogových psů. 

Spolupráce jednotlivých věznic s nestátními neziskovými organizacemi 

poskytujícími protidrogové služby ve věznicích se v roce 2013 stabilizovala  

a v porovnání s minulým hodnotícím obdobím mírně narostla intenzity 

poskytování protidrogových služeb ve věznicích mimovězeňskými subjekty.  

2.12. Ústav pro výkon zabezpečovací detence 
Ústavy pro výkon zabezpečovací detence v Brně a Opavě jsou koncipovány jako 

zařízení nezdravotnického charakteru pro zajištění ochrany společnosti. Jsou do 

nich umisťovány osoby společensky nebezpečné, trpící duševní poruchou, 

nespolupracující, odmítající soudně nařízenou léčbu, případně osoby neléčitelné 
či neovlivnitelné. Na chovance terapeuticky a výchovně působí odborný personál. 

Pro první fázi po nabytí účinnosti zákona byl pro pobyt chovanců vymezen objekt 

v rámci Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno, který 

je stavebně i technicky připraven pro kapacitu až 48 chovanců. Po dosažení dvou 

třetin této kapacity jsou chovanci umisťováni rovněž do ústavu pro výkon 

zabezpečovací detence v Opavě, kde je připravena kapacita pro až  
150 chovanců. K 31. prosinci 2013 bylo ve výkonu zabezpečovací detence 

umístěno 36 chovanců, z toho dvě ženy.  

 



2.13. Spolupráce s institucemi a organizacemi 
Oblast spolupráce mezi Vězeňskou službou ČR, organizačními složkami státu  

a nevládními neziskovými organizacemi má již mnoholetou tradici. Účelem  

a smyslem spolupráce v oblasti zacházení s obviněnými a odsouzenými je 
zefektivnění práce s touto cílovou skupinou, posilování občanské odpovědnosti, 

spoluodpovědnosti a solidarity při řešení konkrétních, časově a místě 

determinovaných sociálních a dalších problémů.  Organizační jednotky průběžně 

mapují zajišťování těch úkonů, kdy lze využít činnosti nevládních neziskových 

organizací v oblastech, které by doplnily či rozšířily stávající nabídku služeb 
poskytovaných zaměstnanci vězeňské služby. V roce 2013 organizační jednotky 

spolupracovaly s více než 40 nevládními neziskovými organizacemi. 

 

2.14.  Sociální práce v organizačních jednotkách 
Cílem sociální práce ve vězeňství je porozumět problémovému chování 
vězněných osob v sociálním kontextu, usilovat o změnu tohoto chování  

a opětovné začlenění do společnosti. Sociální práce ve vězeňství byla i v roce 

2013 primárně zaměřena na budoucí plynulý přechod vězněných osob do 

občanského života a schopnost soběstačného způsobu života v souladu se 

zákonem, a to podporou extramurálních sociálních vazeb a přípravou na zvládání 
anticipované životní situace po propuštění. V rámci této přípravy plnili sociální 

pracovníci dílčí cíle, zaměřené na kompenzaci osobních deficitů vězněných osob. 

Sociální pracovníci zajišťují vězněným osobám právo na poskytování sociálního 

poradenství, pomoci a podpory. Jsou garanty specializovaných činností, které 

souvisejí se sociálními službami. Tyto činnosti jsou zaměřeny na pomoc vedoucí 
k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti, nácvik sociálních dovedností 

vedoucí k samostatnosti a soběstačnosti. Sociální pracovníci jsou rovněž garanty 

kontinuální sociální práce, v jejímž rámci udržují přímé pracovní kontakty  

s orgány státní správy, církvemi, charitativními a zájmovými občanskými 

sdruženími. 

 

2. 15. Křehká šance 
Realizátorem projektu Křehká šance je Probační a mediační služba ČR; Vězeňská 

služba ČR participuje na projektu jako partner na základě uzavřené dohody  

o partnerství. Akce navazuje na předcházející pilotní projekt komisí pro 

podmíněné propuštění. Je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím 
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

Realizace projektu byla zahájena 1. června 2012, ukončení se plánuje na  

31. březen 2015. Cílem projektu je naplnění monitorovacích indikátorů, kterými 

jsou: projednání případů 324 odsouzených pachatelů zařazených do projektu 

prostřednictvím parolových slyšení, u kterých komise pro podmíněné propuštění 
zpracuje pro účel soudního rozhodnutí své stanovisko, dále inovace metodiky 

práce komisí, výzkum efektivity jejich činnosti, včetně doporučení pro další praxi 

a návrh možné legislativní změny institutu podmíněného propuštění.  

Za Vězeňskou službu ČR participuje na projektu, na základě prohlášení 

vykonávajícího partnera projektu Křehká šance, devět organizačních jednotek, 
které byly rozděleny do tří regionálních celků. Z řad odborných zaměstnanců 

vězeňské služby byli vybráni kandidáti na pozice experta projektu, 18 předsedů 

komisí a devět koordinátorů z věznic. Vězeňská služba má dále tři své zástupce 

v radě pro podmíněné propuštění.   



3. Bezpečnost  
Prioritním úkolem pro vězeňskou a justiční stráž v roce 2013 byl posun k posílení 

vnější a vnitřní bezpečnosti střežených objektů Vězeňské služby ČR, v budovách 

soudů, státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti ČR a v jiných místech 
jejich činností. Mezi neméně důležité úkoly v gesci odboru vězeňské a justiční 

stráže v roce 2013 je nutno dále zahrnout především zajištění bezpečné realizace 

všech druhů eskort a minimalizaci průniků nebezpečných a nepovolených 

předmětů do střežených objektů. V oblasti průniku nepovolených předmětů  

a jejich možného zneužití vězněnými osobami byla, kromě zbraní, pozornost 
věnována především zamezení průniku omamných a psychotropních látek 

a mobilních komunikačních zařízení. V rámci vnitřních platných předpisů se odbor 

vězeňské a justiční stráže v roce 2013 zaměřil v první řadě na vydání nového 

nařízení generálního ředitele o vězeňské a justiční stráži.  

3.1 Strážní služba 
Z pohledu zabezpečení věznic a vazebních věznic stavebně technickými  

a signálně zabezpečovacími prostředky je vězeňská služba nadále v situaci, kdy 

je úroveň bezpečnosti je v jednotlivých zařízeních vězeňské služby různá. Stejně 

tak je i rozdílná úroveň technického vybavení a liší se i stavební dispozice těchto 

zařízení. V hodnoceném roce se nepodařilo významně vylepšit technické 
zabezpečení řady objektů. Platí to nejen o stavebně technickém zabezpečení 

obvodů věznic a vazebních věznic, střežení vstupů a vjezdů, ale také o vnitřní 

signalizaci a komunikačních technologií. Některé organizační jednotky jsou 

ve svém vybavení stavebně i technicky velmi zastaralé. Technická zařízení, stará 

téměř 40 let, jsou na hranici životnosti. Rovněž stav některých budov, ohradních 
zdí, vnitřních oplocení a vstupních objektů již současným požadavkům 

nevyhovuje. Chátrající ohradní zdi a oplocení, včetně zastaralých signálně 

zabezpečovacích prvků a operačních středisek přináší z pohledu vnější 

bezpečnosti značná rizika a jejich obměna, či rekonstrukce byla pro rok 2013 

vlivem značné finanční nákladnosti nedosažitelná. V důsledku nedostatku 

finančních prostředků pro obměnu a modernizaci stávajících stavebních  
a signálně zabezpečovacích prvků se nepodařilo zcela optimálně splnit jeden 

z vytčených cílů pro rok 2013, kterým bylo posílení dynamické bezpečnosti 

střežených objektů. Hlavním cílem dynamické bezpečnosti je náhrada zajištění 

vnější bezpečnosti střežením ze strážních věží či jiných strážních stanovišť 

(v současné době z bezpečnostního hlediska již zastaralého, neefektivního 
a neekonomického systému střežení) moderními technologiemi v oblasti signálně 

zabezpečovací techniky a přesunutí lidských zdrojů k zajištění především vnitřní 

bezpečnosti. 

Významný posun v oblasti vnější bezpečnosti a osobní bezpečnosti příslušníků 

vězeňské stráže byl v roce 2013 zaznamenán v přezbrojení ze zastaralých 
krátkých zbraní (pistole ČZ vz. 82) na pistole ČZ vz. 75, které byly vězeňské 

službě bezplatně převedeny od Policie ČR. Problematice přezbrojení byla 

v uplynulém roce věnována patřičná pozornost, přičemž se dále usiluje  

o přezbrojení z dosavadně používaných samopalů vz. 61 na modernější účelné 

zbraně, vhodné zejména k ostraze objektů a zajištění eskort. 

Dalším problémem bezpečnostního charakteru, se kterým se vězeňská služba 
v roce 2013 potýkala, byl nedostatek provozuschopných přenosných radiostanic. 

Opakované snahy o nákup radiostanic formou veřejné zakázky narazily vždy na 

intervenci úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Do konce roku 2013 tento 

úřad neukončil přešetřování dvou veřejné zakázky z roku 2012, přičemž na 

vyjádření k soutěži má úřad ze zákona 30 dnů, a v opodstatněných případech  



60 dnů. Odbor vězeňské a justiční stráže byl nucen ve spolupráci s odborem 

logistiky reagovat na tuto velice nepříznivou situaci předložením návrhu na 
stanovení minimálních kvót počtu radiostanic pro jednotlivé organizační jednotky. 

Díky takto stanoveným kvótám se podařilo zajistit přerozdělení funkčních 

radiostanic v rámci celé organizace tak, aby všechny organizační jednotky měly 

minimálně nutný počet radiostanic.    

Další součástí plnění úkolů strážní služby v roce 2013 bylo zamezení průniku 

nebezpečných a nepovolených předmětů do vazebních věznic a věznic. I v tomto 
směru se vězeňská stráž v roce 2013 potýkala se zastaralostí technických prvků 

elektronického systému střežení a také s nedostatkem moderních detekčních 

systémů, které by byly schopny možné průniky nepovolených předmětů větší 

měrou odhalit.  

Provádění osobních prohlídek vězněných osob, zejména pak důkladných osobních 
prohlídek, se v roce 2013 setkalo se zvýšeným zájmem veřejnosti, a to v reakci 

na intervenci ze strany veřejného ochránce práv. Ten se ve své výroční zprávě 

postavil proti způsobu provádění těchto prohlídek, zejména proti jejich plošnému 

používání. Vězeňská služba a Ministerstvo spravedlnosti ČR se proti zprávě 

veřejného ochránce práv zásadně ohradily. Osobní prohlídky vězněných osob 
jsou i nadále nejefektivnějším způsobem, jak bránit v průniku nepovolených 

předmětů do prostor věznice, a proto z jejich aplikace nemůže vězeňská služba 

slevit. S účinností nově vydaného vnitřního předpisu o vězeňské a justiční stráži 

se v roce 2013 přesto plošné provádění důkladných osobních prohlídek omezilo, 

neboť tímto předpisem byly zrušeny generální prohlídky a u vězněných osob 
vracejících se z pracovišť byla stanovena procentuální kvóta prohlížených. 

Vězeňské stráži se v roce 2013 dařilo odhalovat pokusy o pronesení, zaslání nebo 

přehození nepovolených předmětů do střežených objektů. Za použití všech druhů 

prohlídek se příslušníkům vězeňské služby v roce 2013 podařilo: 

 

- zachytit na vstupech do věznic a vazebních věznic celkem 445 mobilních 
telefonů, 431 SIM karet. V šesti případech byla zachycena omamná  

či psychotropní látka, 

- v korespondenci adresované vězněným osobám odhalit celkem  

34 mobilních telefonů, 36 SIM karet, ve 26 případech byla zachycena 

omamná či psychotropní látka, 
- v prostorách, kam nemají přístup vězněné osoby, nalézt celkem  

78 mobilních telefonů, 17 SIM karet a šest omamných či psychotropních 

látek; v těchto případech se jednalo o pokusy distribuovat nepovolené 

předměty prostřednictvím přehozů do střežené části věznice, 

- odhalit v držení vězněných osob nebo nalézt v místech, kam mají 
vězněné osoby přístup, celkem 326 mobilních telefonů, 208 SIM karet  

a 38 omamných a psychotropních látek. 

3.2. Mimořádné události  
Bezpečnostní situaci v českých věznicích lze v roce 2013 považovat za relativně 

stabilizovanou. Vězeňskou službou ČR byly zaznamenány mimořádné události 
v různém stupni závažnosti, které dokonale prověřily akceschopnost nejen 

vězeňské služby, ale i dalších bezpečnostních složek. Veškeré mimořádné 

události v roce 2013 byly vězeňskou službou vyřešeny stanoveným způsobem. 

Současně však iniciovaly řešení nových úkolů, které do budoucna rizika vzniku 

podobných nebezpečných situací dále sníží.  
V roce 2013 neutekla žádná vězněná osoba. V jednom případě byl zaznamenán 

pokus o útěk dvou obviněných z Vazební věznice Ostrava a v jednom případě 



byla hlášena příprava k útěku odsouzených z Věznice Pardubice. V obou 

případech personál vězeňské služby díky včasnému zásahu pokusu o útěk 
zabránil. Desítka odsouzených zneužila své zařazení na nestřežené pracoviště 

k nepovolenému odchodu, další tři odsouzení zneužili přerušení výkonu trestu 

odnětí svobody tím, že se nevrátiti zpět do věznice. Volný pohyb mimo střeženou 

část věznice v souvislosti s programem zacházení zneužili další tři odsouzení. 

Příslušníci a zaměstnanci vězeňské služby čelili i v roce 2013 útoků ze strany 

vězněných osob. Příslušníci byli napadeni v 27 případech a ve dvou případech 
byli napadeni civilní zaměstnanci. Další dva příslušníci VS ČR byli napadeni civilní 

osobou. Vězeňská služba ČR zaznamenala v roce 2013 čtyři případy hromadného 

vystoupení vězněných osob, z toho dva ve Věznici Vinařice a dva ve Věznici 

Rapotice.  

3.3. Eskorty  
Vězeňská stráž se dlouhodobě věnuje také bezpečnostní problematice 

eskortování vězněných osob. Eskortní činnost patří tradičně mezi nejrizikovější 

aktivity, které vězeňská služba zajišťuje. Vzhledem k celkovému poklesu 

vězeňské populace v České republice, způsobenému amnestií prezidenta 

republiky, poklesl i počet provedených eskort. V roce 2013 bylo eskortováno 
91 950 vězněných osob, což oproti předchozímu roku 2012, kdy bylo přepraveno 

145 158 vězněných osob, činí pokles 37 procent. Pokles počtu vězeňské populace 

mezi lety 2012 a 2013 přitom poklesl jen o 27 procent. Názornějším ukazatelem 

je proto koeficient počtu eskort na jednu vězněnou osobu. V roce 2013 tento 

průměr činil 5,52 eskorty oproti 6,41 eskorty v roce 2012. Celkový pokles 
eskortní činnosti v roce 2013 proto nebyl značný.  

V roce 2013 se zčásti podařilo obnovit vozový park nákupem deseti nových 

eskortních autobusů, šesti malých eskortních vozidel a pěti doprovodných vozidel 

určených k eskortám nebezpečných vězňů. 

V roce 2013 vězeňská služba uskutečnila tři letecké eskorty k převzetí čtyř 
odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody v České republice, a to z Velké 

Británie, Panamy a ze Spojených států amerických. Všechny provedené eskorty 

ze zahraničí se uskutečnily bez komplikací.  

3.4. Služební kynologie 
Vězeňská služba ČR v roce 2013 disponovala 185 služebními psy určenými pro 
ochranu a obranu (156 psů všestranných a 29 obranných) a dále 101 služebními 

psy speciálně vycvičenými k detekci omamných a psychotropních látek (psi 

protidrogoví). Základní příprava psovodů a základní výcvik služebních psů 

vězeňské služby byl v roce 2013 realizován na základě meziresortních dohod  

u jiných bezpečnostních sborů. 
Hlavním trendem roku 2013 byla orientace na speciální kynologii z hlediska boje 

proti průniku omamných a psychotropních látek do střežených objektů. 

Provedenou analýzou současného stavu na úseku speciální kynologie bylo v roce 

2013 konstatováno, že je nezbytné se zaměřit na změnu systému výcviku 

speciálních protidrogových služebních psů, kteří jsou schopni detekovat omamné 

a psychotropní látky nejenom v oděvních svršcích, dopravních prostředcích, 
korespondenci, balících či dováženém zboží a materiálu, ale především ukryté 

přímo na těle osob.  

Služební kynologie ve vězeňské službě naráží na absenci odpovídajícího 

výcvikového střediska jaká má například Policie ČR nebo Celní správy ČR. 

Koncem roku 2013 byly učiněny první kroky k získání prostor pro výcvikové 
středisko služební kynologie v rámci Věznice Jiřice a k vytvoření a zavedení 



nového systému činnosti výcvikového střediska služební kynologie tak, aby 

odpovídal moderním trendům výcviku služebních psů. 

3.5. Justiční stráž  
Justiční stráž doznala v roce 2013 několika změn v organizační struktuře a ve 

složení systemizovaných míst pro některé místní jednotky. První změnu si 

vyžádala dokončená rekonstrukce jedné z budov v Justičním areálu Na Míčánkách 

v Praze, kam se postupně během roku přesunul Obvodní soud pro Prahu 6, kde 
byla místní jednotka justiční stráže zrušena. V současné době je do Justičního 

areálu Na Míčánkách v Praze, největšího soudního areálu v České republice, 

soustředěno celkem pět obvodních soudů, pět obvodních státních zastupitelství  

a Probační a mediační služba ČR.  

Druhou změnu v systemizaci služebních míst příslušníků justiční stráže si 
vyžádalo rozhodnutí ministerstva spravedlnosti přesunout krajského státní 

zastupitelství v Ústí nad Labem do samostatné budovy. Současně s tímto 

přesunem byl vznesen požadavek na jeho nepřetržité střežení. Z uvedeného 

důvodu bylo systemizační komisí Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR 

v prosinci 2013 schváleno navýšení počtu služebních míst u jednotky justiční 

stráže při Krajském soudu v Ústí nad Labem, která bude střežení uvedeného 
krajského státního zastupitelství zajišťovat, a to z 18 na 23 příslušníků. 

K uvedenému navýšení byla využita systemizovaná služební místa získaná 

přemístěním Obvodního soudu pro Prahu 6 do Justičního areálu Na Míčánkách,  

a proto nebylo zapotřebí navyšovat počet služebních míst u justiční stráže.  

V rámci zefektivnění kontrolní činnosti na úseku justiční stráže se odbor vězeňské 
a justiční stráže i nadále soustředil na prověřování činností na vstupech do 

střežených objektů, kdy byla zjišťována zejména kvalita, rozsah a efektivita 

prováděných kontrol. V rámci zkvalitnění těchto činností se v Akademii Vězeňské 

služby ČR v roce 2013 uskutečnilo 11 specializačních kurzů k problematice 

prohlídek osob a dva kurzy k řešení nestandardních situací u justiční stráže. 
Kromě těchto kurzů zaměřených na teoretický i praktický výkon služby se 

v prvním pololetí 2013 uskutečnilo devět kurzů komunikace pro velitele místních 

jednotek justiční stráže, kterých se zúčastnilo celkem 106 velitelů jednotek  

a jejich zástupců.  

  



4. Personalistika 
Hlavní pozornost byla v roce 2013 zaměřena na změny v systemizaci 

organizačních jednotek, rozpracování koncepčních materiálů a dokumentů, 

aplikaci právní úpravy pracovněprávních vztahů, řízení a rozhodování ve věcech 
služebního poměru a na péči o zaměstnance. V oblasti plánování a řízení lidských 

zdrojů, stejně jako v předešlých letech, spočívalo těžiště činnosti v efektivním 

stanovení počtů a složení zaměstnanců, personální a právní podpoře řízení 

lidských zdrojů a vzdělávání. Nedílnou součástí personálních činností byla 

i metodika a kontrola praktické aplikace právní úpravy pracovněprávních vztahů 
a služebního poměru a dodržování zásad ochrany osobních údajů. Rok 2013 se 

v oblasti systemizace a naplňování početních stavů diametrálně odlišoval od 

předchozího roku. 

  

Ve Vězeňské službě České republiky bylo nutné řešit tři základní problémy 
vyplývající z: 

- přetrvávající finanční nedostatečnosti na platy zaměstnanců, 

- amnestie prezidenta republiky, 

- rozhodnutí ministra spravedlnosti o zrušení Věznice 

Drahonice. 
 

V závěru roku 2012 byla přijata opatření pro řešení finanční nedostatečnosti 

cestou přísné regulace přijímání nových zaměstnanců do služebního či 

pracovního poměru. Systemizační komise v roce 2013 rozšířila svou činnost i na 

obsazování volných tabulkových míst a přesunů zaměstnanců v rámci VS ČR. 

Během roku 2013 se počet neobsazených míst zvýšil ze 423 na 757, počet 
zaměstnanců a příslušníků vykonávajících sjednaný druh práce nebo službu se 

snížil o 334 (o 214 příslušníků a o 120 občanských zaměstnanců). Velikost úspor 

vyplývajících z činnosti systemizační komise byla více jak osm miliónů korun.  

4.1. Systemizace služebních a pracovních míst 
Zatímco v roce 2012 na stálý příkrý nárůst počtu vězněných osob reagovala 
Vězeňská služba ČR rozšiřováním ubytovacích kapacit pro vězněné osoby, např. 

ve věznicích Rapotice a Světlá nad Sázavou a zprovozněním či přípravou na 

zprovoznění nových objektů Velké Přílepy, Vyšní Lhoty a Poštorná, o rok později 

musela čelit opačnému extrému. Z důvodu vyhlášené amnestie prezidentem 

republiky k 1. lednu 2013 bylo z věznic a vazebních věznic propuštěno více jak  
6 400 vězněných osob. 

 

Skokové snížení počtu vězněných osob se projevilo ve snížené potřebě 

ubytovacích kapacit. Personální situace v souvislosti s ukončením činnosti 

v objektech Velké Přílepy, Vyšní  Lhoty a Poštorná byla řešena se snahou využít 
stávajícího potenciálu zkušených zaměstnanců. To se z větší části zdařilo, většina 

z 97 příslušníků a 49 občanských zaměstnanců našla uplatnění ve svých 

kmenových věznicích Praha-Ruzyně, Heřmanice a Břeclav. Služební či pracovní 

poměr byl ukončen u čtyř příslušníků a 15 občanských zaměstnanců. Střežení 

objektů Velké Přílepy a Vyšní  Lhoty vězeňskou službou bylo ukončeno v polovině 

roku 2013 předáním střežení bezpečnostním agenturám. Nařízením ministra 
spravedlnosti byla k 1. květnu 2013 zrušena Věznice Drahonice. Ke dni 

rozhodnutí o zrušení bylo ve Věznici Drahonice ve služebním poměru  

61 příslušníků a 53 občanských zaměstnanců, z toho čtyři občanské 

zaměstnankyně byly na rodičovské dovolené. Celkem skončilo služební poměr 

šest příslušníků, 27 občanských zaměstnanců, kteří měli zájem využít nabídky na 



setrvání v pracovním poměru ve VS ČR, bylo převedeno do jiných organizačních 

jednotek. Do roku 2014 vstupovala VS ČR s počtem 11 346 systemizovaných 
míst, z toho bylo 7 227 služebních míst příslušníků a 4 119 pracovních míst 

určených pro výkon práce občanských zaměstnanců. Z těchto míst nebylo  

423 obsazeno (282 služebních míst příslušníků, 141 pracovních míst občanských 

zaměstnanců). V roce 2013 bylo v souvislosti s výše uvedeným do služebního  

a pracovního poměru přijato výrazně méně nových zaměstnanců - celkem  

339 (2012 – 965), z toho 81 (2012 - 502) do služebního poměru.  
  

 
Plánované a skutečné počty zaměstnanců (stav k 1. lednu) 

Rok 

Přidělená systemizovaná místa Obsazená systemizovaná místa 

Rozdíl 
Příslušníci 

Občanští 
zaměstnanci 

Celkem 

Příslušníci 

Občanští 
zaměstnanci 

Celkem 

Celkem 

z 

toho 
JS Celkem 

z toho 
JS 

2010 6833 1055 3878 10711 6751 1053 3865 10616 95 

2011 6892 1055 3923 10815 6650 1040 3833 10483 332 

2012 7227 1055 4119 11346 6762 1025 3874 10636 710 

2013 7227 1065 4119 11346 6945 1047 3978 10923 423 

2014 7227 1065 4119 11346 6731 1019 3858 10589 757 

 

4.2. Psychologické pracoviště 
V roce 2012 bylo z důvodu standardizace, zjednodušení a zefektivnění procesu 

psychologického posouzení osobnostní způsobilosti uchazečů do služebního 

poměru příslušníka i do pracovního poměru občanského zaměstnance VS ČR 

zřízeno Psychologické pracoviště VS ČR.  

 
Pro výběr uchazečů a příslušníků je vyšetření realizováno na základě vydané 

jednotné metodiky. Přes relativně krátkou dobu jeho činnosti a přes určité 

komplikace s naplňováním početního stavu VS ČR (regulované přijímání) lze 

konstatovat jeho značný příspěvek k plnění hlavních úkolů. Za rok 2013 bylo 

realizováno celkem 354 psychologických posouzení uchazečů o služební  
a pracovní poměr. Práce psychologů Psychologického pracoviště VS ČR je 

v současné době ne zcela správně spojována pouze s personálním výběrem. Jeho 

činnost je však mnohem obsáhlejší a v roce 2014 svou pozornost zaměří na 

rozvoj psychologické péče příslušníky a zaměstnance VS ČR, která doposud byla 

opomíjena. Výkon práce vězeňského personálu je náročný, a je tedy nutné  

o psychickou pohodu příslušníků pečovat. 
 

Psychologická péče zahrnuje další formy činností  - psychologické poradenství, 

internetové poradenství, anonymní krizová linka, psychoterapie, dále i vzdělávací 

a výcvikové projekty. Za rok 2013 bylo poskytnuto 56 internetových odpovědí na 

dotazy v internetové poradně. Je zjevné, že tato služba se pomalu dostává do 
povědomí zaměstnanců VS ČR a je dostatečně využívána. Psychologické 

pracoviště VS ČR připravilo v roce 2013 ve spolupráci s  Policií ČR  

pro všechny zaměstnance vězeňské služby možnost využívat bezplatně telefonní 

Anonymní linku pomoci v krizi, kterou provozuje Policie ČR a jejíž provoz byl 

zahájen 1. 1. 2014. Další službou je dosud málo využívaný outplacement – 
pomoc při psychické adaptaci propuštěného pracovníka na ztrátu zaměstnání. 

Právě tato služba byla poskytována zaměstnancům zrušované Věznice 

Drahonice. 



  

V souladu s právní úpravou v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, bylo k obsazování volných služebních míst 

využíváno kromě klasického náboru institutu výběrových řízení. Na obsazení 

volných služebních míst na generálním ředitelství a služebních míst ředitelů 

organizačních jednotek bylo vyhlášeno celkem 25 výběrových řízení. 

 

V rámci personální politiky VS ČR trvale věnuje pozornost prosazování rovných 
příležitostí žen a mužů. Daří se vytvářet podmínky pro rovný přístup žen a mužů 

k výkonu práce a služby, k odměňování, zvyšování a prohlubování vzdělání, dále 

ke zdravotní péči a v neposlední řadě k benefitům, které vyplývají z kolektivní 

smlouvy a kolektivní dohody. 

 
Mírný nárůst je zaznamenáván v zastoupení žen v řídících funkcích. Jestliže  

v roce 2011 jejich podíl v řídících funkcích činil 23,7% a v roce 2012 23,9%, pak 

v roce 2013 to bylo 24,4%. Uvedené údaje korelují i s celkovým podílem počtu 

žen ve Vězeňské službě České republiky, který k 31. prosinci 2013 byl 24,2%. 

4.3. Péče o zaměstnance 
Významným využívaným motivačním prvkem oceňujícím kvalitu práce 

vězeňského personálu je forma předání medailí a plaket, především při 

slavnostním aktu u příležitosti oslav Dne českého vězeňství.  V roce 2013 bylo 

uděleno 463 ocenění, z toho u příležitosti Dne českého vězeňství 383.  

 

Název ocenění Počet udělených medailí a plaket 

Medaile Vězeňské služby České republiky I. stupně 11 

Medaile Vězeňské služby České republiky II. stupně 8 

Medaile Vězeňské služby České republiky III. stupně 21 

Medaile Za věrnou službu I. stupně 0 

Medaile Za věrnou službu II. stupně 13 

Medaile Za věrnou službu III. stupně 214 

Medaile Za statečnost 6 

Medaile Vězeňské služby České republiky Za zásluhy o rozvoj 10 

Čestná medaile Vězeňské služby České republiky 57 

Plaketa Vězeňské služby České republiky I. stupně 43 

Plaketa Vězeňské služby České republiky II. stupně 80 

Celkem 463 

 

Významnou součástí personální strategie a praxe v rámci řízení lidských zdrojů 

bezpečnostního sboru a správního úřadu VS ČR je koordinace celoživotního 

vzdělávání vězeňského personálu.  
 

Odbor personální vytváří podmínky nezbytné pro soustavné vzdělávání  

a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, které organizuje a realizuje Akademie 

VS ČR (dříve Institut vzdělávání VS ČR). S cílem náležitě vyškolit a vycvičit 

zaměstnance pro výkon služby nebo výkon práce a k neustálému zvyšování jejich 

odborné úrovně Akademie VS ČR organizuje a zabezpečuje zejména základní 
odbornou přípravu, specializační kurzy a další formy odborného vzdělávání. 

Odbor personální v oblasti ochrany osobních údajů navázal na e-learningové 

školení personálních pracovníků, které se uskutečnilo v roce 2010. V dubnu 2013 



zorganizoval a ve spolupráci s pracovníky Úřadu pro ochranu osobních údajů  

a Akademií VS ČR realizoval školení, jehož se zúčastnilo 76 dosud 
neproškolených personálních pracovníků. Školení bylo zaměřené na oblast 

ochrany osobních ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  

a o změně některých zákonů a dále na aplikaci Nařízení generálního ředitele  

VS ČR č. 12/2013 o personální evidenci ve VS ČR a ochraně osobních údajů při 

jejím vedení. Tímto způsobem se podařilo zabezpečit proškolení prakticky všech 

zbývajících personálních pracovníků.     
 

Nemalá pozornost byla věnována i oblasti naplňování kvalifikačních předpokladů 

a požadavků zaměstnanců. Zaměstnanci jsou motivováni a jsou jim vytvářeny 

podmínky pro zvyšování kvalifikace. I proto, na základě vyhodnocování údajů  

o vzdělání zaměstnanců, lze vývoj v posledních letech hodnotit pozitivně, je totiž 
zřejmý soustavný nárůst vzdělanosti zaměstnanců VS ČR.  

 

Pravidelně se zvyšuje počet zaměstnanců, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání 

ukončením bakalářského nebo magisterského studijního programu. Zatímco ke 

konci roku 2010 bylo ve VS ČR evidováno 2 274 osob s dokončeným 
vysokoškolským vzděláním v bakalářském nebo magisterském studijním 

programu (21,8 % podíl z celkového počtu zaměstnanců), tak k 31. prosinci 

2013 to bylo již 2 813 (26,5 %) zaměstnanců. 

 

 
Počty zaměstnanců podle dosaženého stupně vzdělání (stav k 31. prosinci) 

Rok základní střední maturita vyšší odb. bakalář magistr celkem 

2010 24 506 7507 136 818 1456 10447 

2011 16 404 7514 150 934 1555 
10573 

2012 14 391 7615 157 1064 1723 
10964 

2013 16 367 7236 176 1087 1726 
10608 

 

Jednou ze základních oblastí péče o příslušníky je zabezpečování ozdravných 

pobytů, ve smyslu § 80 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Ozdravné pobyty jsou pak 

zpravidla realizovány v zařízeních Vězeňské služby České republiky - Zotavovna 

Přední Labská, Zotavovna Pracov a Zotavovna Praha. V roce 2012 jednotlivé 

formy ozdravných pobytů absolvovalo celkem 1648 příslušníků (z toho 1208 

formou tělesných rehabilitačních aktivit, 425 formou tělesných rehabilitačních 
aktivit s léčebnou rehabilitací a 15 formou lázeňské péče). 

4.4 Legislativa 
Odbor personální v rámci své působnosti se v hodnoceném období aktivně 

účastnil připomínkových řízení k předloženým návrhům novel zákonů a dalších 

zvláštních právních předpisů. Podílel se na věcné a legislativně-technické 
přípravě změn některých zákonů a dalších právních předpisů souvisejících s úkoly 

a stanovenou působností VS ČR. Opakovaná pozornost byla věnována návrhům 

verzí zákona o právní úpravě práv a povinností státních úředníků. 

 

Z hlediska interních aktů řízení a tvorby předpisů v působnosti odboru 
personálního byl vypracován nový pracovní řád. Dále byly zpracovávány vnitřní 

předpisy upravující peněžní náležitostí příslušníků a zaměstnanců VS ČR 

a systemizaci služebních a pracovních míst, novelizovány vnitřní předpisy  



k vedení personální evidence a ochraně osobních údajů apod. Veškeré vnitřní 

předpisy byly v souladu s principy rovných příležitostí, tedy úprava je způsobem, 
aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví v žádné z oblastí právní 

úpravy pracovního a služebního poměru.   

 

Po celý rok byla zabezpečována metodická pomoc vedoucím zaměstnancům 

nejen na generálním ředitelství ale ve všech organizačních jednotkách v oblasti 

pracovněprávních sporů včetně zastupování u soudu, stanovování nároku  
a čerpání dovolené, pracovní doby, tarifních složek platu nebo upozornění na 

porušení pracovních povinností a dalších pracovněprávních úkonů. V oblasti 

služebního poměru se metodická pomoc týkala zejména procesu kázeňského 

řízení, ukládání kázeňských trestů, oblasti mateřských a rodičovských 

dovolených, změn služebních míst a dalších rozhodnutí služebních funkcionářů ve 
věcech služebního poměru příslušníků.  

 

Z důvodu zrušení služebních míst v souvislosti s ukončením provozu Věznice 

Drahonice bylo nezbytné v souladu se zákonnou úpravou převést stávající 

příslušníky na jiné organizační jednotky, tak aby tito příslušníci nemuseli být 
zařazeni do zálohy pro přechodně nezařazené. Zpracovány byly rovněž vzory 

právních úkonů a více než 50 písemných stanovisek z oblasti pracovněprávních 

vztahů a jen o málo méně stanovisek ve věci právní úpravy služebního poměru.  

  



 

5. Odbor zdravotnické služby 

5.1. Poskytování zdravotních služeb 
Systém poskytování zdravotní péče se meziročně nezměnil. V jednotlivých 

organizačních jednotkách Vězeňské služby České republiky je na zdravotnických 

střediscích poskytována příslušníkům VS, občanským zaměstnancům závodní 

preventivní péče a v omezeném rozsahu i základní ambulantní zdravotní péče. 

Obviněným a odsouzeným je poskytována základní ambulantní zdravotní péče, 
tj. diagnostická a léčebně-preventivní péče a závodní preventivní péče. Část této 

péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky - zaměstnanci VS a část zajišťují 

externí zdravotničtí pracovníci pracující pouze v omezeném pracovním úvazku. 

Základní nemocniční péče je obviněným a odsouzeným poskytována ve dvou 

vlastních nemocničních zařízeních, která jsou umístěna v areálu Vazební věznice 

Praha-Pankrác a Vazební věznici a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence 
Brno. Nemocnice se liší specializací poskytovaných zdravotnických služeb dle 

jednotlivých oddělení. 

 

Zdravotní péče je jak v nemocnicích, tak na zdravotnických střediscích 

organizačních jednotek poskytována v takovém rozsahu, pro niž mají nemocnice 
VS ČR dostatečné personální, věcné a technické vybavení. Ostatní zdravotní 

péče, pro kterou VS ČR nemá dostatečné personální, věcné a technické vybavení, 

je zajišťována v mimovězeňských zdravotnických zařízeních; tím je splněn 

požadavek poskytování zdravotnické péče lege artis.  

 

  



5.2. Poskytování zdravotních služeb vězněným osobám – 

ambulantní péče 
 
Statistické údaje srovnávající objem poskytované ambulantní zdravotní péče vězněným osobám za poslední tři 

roky je vyčíslen v porovnávacích tabulkách: 
Ambulantní léčebně preventivní péče o 
obviněné a odsouzené 

2013 2012 2011 

počet provedených vyšetření a ošetření 328 265 412 928 424 521 

z toho 

preventivní 

prohlídky 
13 995 18 558 19 162 

dispenzární 

prohlídky 
12 774 18 354 12 360 

stomatologické  

vyšetření a ošetření 
59 118 71 011 72 061 

počet provedených vyšetření ambulantními 

specialisty 
52 510 63 678 61 410 

z toho 

odborná vyšetření 
ve zdrav. 

zařízeních VS 

34 803 42 268 41.278 

odborná vyšetření 

mimo zdrav. 
zařízení VS 

17 707 21 410 20 188 

počet dispenzarizovaných 8 208 10 279 9 047 

počet drogově závislých 8 468 11 463 11 534 

počet hospitalizovaných ve vězeňských 

nemocnicích 
1 738 2 765 2 951 

z toho 
sebevraždy 8 13 10 

vraždy 0 0 0 

Sebepoškození 485 402 364 

z toho 

pokus o 
sebevraždu 

89 87 75 

hladovka 240 297 289 

počet onemocnění HIV/AIDS 20 18 30 

* viz tabulka a text úmrtí – níže 

 

U vězněných osob došlo meziročně 2012/2013 k  poklesu celkových počtů 
provedených vyšetření (pokles o 84 663, tj. 20,5%), kdy hlavním důvodem 

tohoto výrazného poklesu bylo snížení počtu vězněných osob v důsledku 

amnestie prezidenta republiky. V souvislosti se snížením počtu vězněných osob 

pak nalézáme pokles u téměř všech sledovaných parametrů. 

 
- Počet provedených preventivních prohlídek meziročně poklesl (pokles  

o 4 563, tj. 24,5%). 

- Došlo k poklesu počtu dispenzarizovaných osob o 2 071, tj. o 20,1%, 

snížil se počet provedených dispenzárních prohlídek o 5 580, tj. o 30,4%.  

- Poklesl počet ošetření ambulantními specialisty a to jak u odborných 
vyšetření provedených lékaři VS ČR (pokles o 7 465, tj. o 17,7%), tak 

vyšetření provedených lékaři mimovězeňských zdravotnických zařízení 

(pokles o 3 703, tj. o 17,3%.  

- U stomatologických vyšetření a ošetření došlo k poklesu (o 11 893, tj.  

o 16,7%).  

- Počet drogově závislých meziročně poklesl o 2 995, tj. o 26,1%). 
- Za rok 2013 bylo poskytnuto poradenství v souvislosti s HIV/AIDS 

onemocněním 1207 vězněným osobám (z toho 926 mužům a 281 ženám); 

vyšetření bylo realizováno u 853 osob (z toho u 736 mužů a u 117 žen). 



Z uvedeného počtu provedených vyšetření nebyla nově zjištěna pozitivita 

HIV/AIDS. V průběhu roku 2013 bylo  ve VS ČR umístěno v I. pololetí 
celkem 11 HIV pozitivních osob (z toho 10 mužů a 1 žena), z nichž bylo  

11 léčeno antiretrovirovou léčbou 10 osob (mužů - s již dříve zavedenou 

antiretrovirovou léčbou a jedna žena s nově zavedenou antiretrovirovou 

léčbou). Ve druhém pololetí 2013 bylo ve VS ČR umístěno celkem 20 HIV 

pozitivních osob, z toho 18 HIV pozitivních mužů s již dříve zavedenou 

antiretrovirovou léčbou, jeden muž s nově zavedenou antiretrovirovou 
léčbou a jedna žena s již dříve zavedenou antiretrovirovou léčbou. 

 

5.3. Poskytování zdravotních služeb vězněným osobám 

v nemocnicích VS ČR 
 

počet hospitalizovaných v nemocnicích  rok 2012 rok 2012 rok 2011 

Brno 865 
1 000 1 220 

Praha 
1 244 

1 765 1 731 

celkem 2 109 2 765 2 942 

 

5.3.1. VV Praha - Pankrác 
Počet lůžek v nemocnici s poliklinikou Vazební věznice Praha - Pankrác činil 

v roce 2013 103 lůžek. Hospitalizováno bylo 1 244 osob, z toho na oddělení 

chirurgických oborů 836 a na oddělení interních oborů 408. Meziročně 

(2012/2013) se počet hospitalizovaných snížil o 512, tj. o 29,5%. Počet 
ambulantně provedených odborných vyšetření se snížil o 8 848, tj. o 59%.  

 

 

nemocnice Vazební věznice Praha-Pankrác: 

2013 2012 2011 

počet hospitalizovaných 1 244 1 765 1 731 

z toho oddělení 

chirurgických 
oborů 636 1 154 1 076 

oddělení 
interních oborů 408 611 655 

počet úmrtí 6 13 7 

z toho sebevraždy 0 0 1 

vraždy 0 0 0 

počet provedených odborných vyšetření a 

ošetření ambulantně  6 124 14 972 17 616 

 

5.3.2. Vězeňská nemocnice při VV a ÚpVZD Brno 
Počet lůžek ve Vězeňské nemocnici s ambulantními službami při VV a ÚpVZD 

Brno činil v roce 2013 celkem 113 lůžek. V roce 2013 zde bylo hospitalizováno 

856 osob. Meziročně (2012/2013) se počet hospitalizovaných snížil o 135, tj.  

o cca 13,5%. Z níže přiložených tabulek týkajících se poskytování lůžkové  



a ambulantní péče je patrné, že meziročně se počet hospitalizací snížil. Množství 

rehabilitačních výkonů vzrostlo o 1 623, tj. o cca 39,8%. Počet odborných 
ambulantních úkonů vzrostl o 448, tj. o cca 9,9%. V roce 2013 bylo do vězeňské 

nemocnice Brno přijato celkem 200 vězněných osob v souvislosti se 

sebepoškozením či se sebevražednými tendencemi.  

V porovnání s rokem 2012 je v roce 2013 ve VS ČR nižší záchyt tuberkulózy. 

Tento nižší počet jistě částečně souvisí s nižším počtem vězňů po lednové 

amnestii. V roce 2013 bylo ve vězeňské nemocnici Brno se touto vstupní 
diagnózou či s podezřením na ni hospitalizováno 27 pacientů, z toho dvě ženy. 

Diagnóza tuberkulózy byla potvrzena u 17 osob.  

V roce 2013 nebyl zachycen žádný pacient s multirezistentní tuberkulózou či 

s rezistencí vůči antituberkulotikům. Jedenkrát byla zachycena recidiva plicní 

tuberkulózy. Z celkového počtu 17 záchytů tuberkulózy byla tato diagnóza 
potvrzena u sedmi cizinců. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

5.4. Detenční ústavy 
Ústavy pro výkon zabezpečovací detence jsou zřízeny ve dvou organizačních 
jednotkách, a to ve vazební věznici v Brně a ve věznici v Opavě. V roce 2012 

nebyl detenční ústav v Opavě provozován, neboť plně dostačovala kapacita 

ústavu v Brně. Zdravotní péči klientů, v závislosti na jejich zdravotním stavu, 

zabezpečují zdravotničtí pracovníci organizačních jednotek. Z níže uvedených 

dat, týkajících se zdravotní léčebně preventivní péče o chovance detenčních 
ústavů vyplývá, že meziročně se počet osob v detenčních ústavech zvýšil, a tím 

se zvýšily i počty vyšetření lékaři různých odborností. 

nemocnice Vazební věznice 

Brno: 
2013 2012 2011 

    

počet hospitalizovaných 856 1 000 1 220 

z toho 

interní oddělení 202 215 268 

infekční oddělení   145 140 158 

 oddělení 

pneumologie a TBC   
21 39 50 

jednotka intermed. 
péče 

0 81 75 

následná lůžková 
péče, dř. oddělení s 

ošetřovatelskou péčí 

206 225 288 

psychiatrické 
oddělení 

282 339 363 

počet provedených odborných 
vyšetření a ošetření 
ambulantně 

4 960 4 512 4 667 

počet ambulantních 

rehabilitačních výkonů 
5 700 4 077 5 468 



 

 

DETENCE - BRNO 2013 2012 2011 

chovanci detenčních ústavů celkem 29     32 16 

počet vyšetření celkem 2 053 1 488 256 

z toho          praktický lékař 676 434 28 

  psychiatr 492 387 65 

  psycholog 305 223 12 

  zubní lékař 92 59 33 

  odborný lékař 249 385 118 

 

 

DETENCE - OPAVA 2013 

chovanci detenčních ústavů celkem 9 

počet vyšetření celkem 185 

z toho          praktický lékař 56 

  psychiatr 101 

  psycholog 22 

  zubní lékař 4 

  odborný lékař 2 

 

5.5. Úmrtí vězněných osob v roce 2013 
V roce 2013 zemřelo v zařízeních vězeňské služby 26 vězněných osob. Celkový 

počet úmrtí v obou vězeňských nemocnicích byl osm (Brno - dvě úmrtí, Praha - 
šest úmrtí), tj. cca 33,3 % všech úmrtí ve VS ČR za rok 2013. Pokud jde  

o šetření příčiny úmrtí vězněných osob, konstatujeme, že za rok 2013 je 

došetřeno a uzavřeno celkem 14 úmrtí, dalších 12 je dosud v řešení.   
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2013 7 0 0 1 2 1 3 0 0 14 12 0 0 26 

2012 17 0 0 8 2 4 17 0 0 48 0 0 0 39 

2011 11 1 1 4 1 3 17 1 0 39 0 0 0 39 

 

 



5.6. Žádosti a stížnosti vězněných osob  
Celkový počet těchto podání v roce 2013 činil 307, z toho bylo: 

- 136 stížností, stanovisek k odškodnění a žádostí odboru kontroly 

generálního ředitelství o stanoviska ke stížnostem,  
- 83 žádostí odsouzených a obviněných osob,  

- 88 žádostí v agendě oddělení zdravotní. (Jedná se o žádosti různých 

institucí (jako jsou konzuláty, PČR, VOP. Mimo jiné se zde evidují i žádosti 

vedoucích lékařů jednotlivých zdravotnických středisek o přemístění 

odsouzených ze zdravotních důvodů.) 
 

Meziročně 2012/2013 klesl počet podání celkem o 140, tj. cca o 31,3%. Lze se 

domnívat, že zásadním důvodem tohoto poklesu bylo snížení počtu vězněných 

osob v důsledku amnestie prezidenta republiky. 

  



6. Logistika 
V roce 2013 byla odborem logistiky zajištěna řada akcí s cílem vytvořit vězeňské 

službě prostředky a podmínky pro plnění úkolů na službu kladených. Jednotlivě 

po odděleních a referátech lze uvést do výroční zprávy jen to nejdůležitější. 

6.1. Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií 
V roce 2013 byla oddělením zabezpečovacích a komunikačních technologií 

zrealizována investiční akce na výměnu zastaralé a poruchové telefonní ústředny 

ve Věznici Mírov. Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií zajišťuje 
nákup nových radiostanic, kterých je ve Vězeňské službě ČR nedostatek již 

několik let. U nadlimitní veřejné zakázky na pořízení radiostanic, která byla 

vyhodnocena a pozastavena Úřadem pro hospodářskou soutěž již v polovině roku 

2012, došlo v červenci 2013, na základě závěrů úřadu k opakovanému hodnocení 

nabídek. Úřad však soutěž opět pozastavil a proto byla prostřednictvím oddělení 

zabezpečovacích komunikačních technologií zajišťována oprava stávajících 
ručních radiostanic. V roce 2013 bylo opraveno celkem cca 550 ks ručních 

radiostanic. 

 

Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií zajišťuje pro všechny 

organizační jednotky Vězeňské služby ČR nákup a opravy mobilních telefonů. 
V roce 2013 bylo nakoupeno pro obměnu celkem 264 nových mobilních telefonů. 

Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií centrálně zajištuje také 

správu SIM karet, kterých bylo k 31. prosinci 2013 cca 2 800. 

 

Činnost oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií v oblasti 
bezpečnosti je charakterizována zejména veřejnými zakázkami na pořízení 

technických prostředků ke zvýšení bezpečnosti, přispívajících k zábraně vnášení 

nepovolených předmětů do objektů vězeňské služby: 

 

- Pořízení detekčních rámů 21 ks, v celkové hodnotě 1,83 milionů Kč, 

- Pořízení RTG zavazadel 8 ks, v hodnotě celkem 4, 95 milionů Kč, 
- Pořízení detektoru tepové frekvence 1 ks v hodnotě 0,91 milionů Kč.  

 

Dále oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií zajišťuje evidenci  

a úhradu poplatků za rozhlas a televizi celkem za celou Vězeňskou službu ČR. 

Rozhlasové přijímače se evidují v počtu cca 3 000 a televizní přijímače 2 200. 
Roční poplatky za přijímače překročily v roce 2013 výši 5,0 milionů Kč.  

 

Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií se v roce 2013 podílelo 

na převodu a přerozdělení majetku třídy 10 z bývalé Věznice Drahonice ve výši 

3,1 milionů Kč. 

6.2 Oddělení majetkové správy 
Současná hodnota hmotného majetku Vězeňské služby ČR v pořizovacích cenách 

činí 14 miliard Kč, v zůstatkových cenách (po provedení účetních odpisů  

k 31. prosinci 2013 a oprávek k datu pořízení majetku) činí 9,4 miliard Kč. Na 

údržbu dlouhodobého majetku bylo v roce 2013 vynaloženo téměř 180 milionů 
Kč, což je 0,02 % z jeho účetní hodnoty. V oblasti odprodeje zbytného 

nemovitého majetku bylo v roce 2013 rozpracováno celkem 28 případů 

odprodejů v celkové hodnotě prodejních cen ve výši 142 milionů Kč. Zcela 

uzavřen byl zápisem do katastru nemovitostí jeden případ, kdy bylo získáno 

18 055 tis. Kč. Na ministerstvo financí případně ministerstvo životního prostředí 



byly doručeny žádosti o vydání schvalovacích doložek ke čtrnácti případům 

odprodejů v celkové hodnotě prodejních cen ve výši 73 milionů Kč, kde již byla 
uzavřena výběrová řízení. Rozpracováno ve stadiu realizace výběrových řízení je 

třináct případů odprodejů v celkové předpokládané hodnotě prodejních cen ve 

výši 51 milionů Kč. 

 

V rámci efektivního nakládání s nepotřebným majetkem státu Vězeňská služba 

ČR využívá nabídek nepotřebného majetku od ostatních organizačních složek 
státu, kde v roce 2013 byl takto získán movitý majetek vhodný k dalšímu použití 

v celkové hodnotě 23 milionů Kč (dopravní prostředky, výpočetní technika, 

nábytek, vybavení). 

 

V souvislosti se zrušením Věznice Drahonice se v roce 2013 uskutečnilo  
i odpovídající majetkové vypořádání. Hodnota veškerého spravovaného majetku 

věznice činila 88 397 654,- Kč, z toho movitý majetek 42 694 842,- Kč  

a nemovitý majetek 45 703 112,- Kč. Převážná část movitého majetku byla 

převedena na jiné organizační jednotky Vězeňské služby ČR k dalšímu používání 

(hodnota 37 945 134,- Kč), část movitého majetku, která splňovala podmínky 
pro trvalé vyřazení, byla vyřazena (hodnota 4 549 754,- Kč). Movitý majetek 

v hodnotě 199 954,- Kč (montovaný přístřešek) byl ponechán v evidenci a bude 

součástí majetku, se kterým bude dále nakládáno v rámci procesu zcizování 

majetku státu. Na nemovitý majetek v celkové účetní hodnotě 45 703 112,- Kč, 

který zahrnuje 18 pozemků (účetní hodnota 473 692,- Kč) a 23 stavebních 
objektů (účetní hodnota 45 229 420,- Kč), bylo vydáno rozhodnutí  

o nepotřebnosti. Následně byla provedena širší nabídka ostatním organizačním 

složkám státu s negativním výsledkem. V současné době běží vlastní výběrové 

řízení na zjištění vhodného zájemce o koupi nepotřebného majetku státu.    

6.3. Oddělení automobilní služby 
V oblasti automobilní služby bylo v roce 2013 provozováno Vězeňskou službou 

ČR celkem 641 služebních vozidel, z toho 190 vozidel speciálně upravených pro 

přepravu vězněných osob. Služebními vozidly bylo ujeto 7,5 milionu km, z toho 

1,93 milionu km při zabezpečení přepravy vězněných osob (eskort). Při provozu 

těchto služebních vozidel se v roce 2013 stalo 39 dopravních nehod, při kterých 

na vozidlech Vězeňské služby ČR vznikla škoda ve výši cca 1,3 milionů Kč  
(s ohledem na neuzavření části dopravních nehod je uvedená částka orientační). 

Z uvedeného počtu dopravních nehod bylo 18 zaviněno zaměstnanci a příslušníky 

Vězeňské služby ČR. Celkové náklady na opravy a údržbu služebních vozidel 

včetně zahradní techniky a elektrických zdrojových soustav činily na materiálu 

9,5 milionu Kč a na práci 4,7 milionu Kč. Za pojištění služebních vozidel bylo 
zaplaceno 1,9 milionu Kč.  Pořízeno bylo deset nových eskortních autobusů, 12 

užitkových doprovodných vozidel a devět osobních vozidel. K vyřazení bylo 

připraveno 24 vozidel. 

  



6.4. Referát výstrojní a výzbrojní služby 
Výstrojní materiály pro příslušníky a vězněné osoby jsou zajišťovány centrálně  

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Finanční hodnota zajištěného 

výstrojního materiálu byla v roce 2013 ve výši 36,57 milionů Kč, a to  
v následujícím členění: 

 
- prádlo, oděv a obuv pro příslušníky 18,766 milionů Kč, 

- prádlo a oděv pro vězně 9,871 milionů Kč, 

- výdaje na bezpečnost 1,032 milionů Kč, 

- materiál pro výrobu 6,314 milionů Kč, 

- ostatní výstrojní materiály pro vězně 0,587 milionů Kč, 

 

6.4.1. Vystrojování příslušníků 

V oblasti vystrojování příslušníků byla dokončena inovace služební výstroje. 

Služební výstroj byla například doplněna o nový vzor stejnokrojové bundy, 
stejnokrojového pláště, stejnokrojových triček a nové vzory stejnokrojových 

čepic. Jednotlivé nové součásti stejnokrojů jsou označovány novým provedením 

textilního identifikačního čísla.  

  

Služební stejnokroj příslušníka Vězeňské služby České republiky byl inovován do 
konečné podoby. Při procesu inovace byl brán zřetel na zachování základní 

podoby služebního stejnokroje tak, jak je vnímán širokou veřejností. Nemalá 

pozornost byla věnována ekonomické stránce vývoje jednotlivých součástí 

stejnokroje. Za použití nových dostupných textilních materiálů bylo dosaženo 

snížení finančních nákladů na pořízení služební výstroje pro jednoho příslušníka.  
 

V návaznosti na ukončení etapy inovace služební výstroje byly zpracovány nové 

příslušné služební předpisy, u kterých probíhá připomínkové a schvalovací řízení. 

Jedná se zejména o novelizaci vyhlášky č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější 

označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné 

provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské 
službě České republiky. Návazně je připraven návrh novelizace vnitřního 

předpisu o stejnokrojích a naturálních náležitostech příslušníků Vězeňské služby 

České republiky.  

 

V roce 2013 byla vydána stejnokrojová výstroj příslušníkům v celkové hodnotě 
26,84 milionů Kč. Jednalo se o výdej součástí stejnokroje k obměně a doplnění 

služební výstroje pro cca 6 730 příslušníků. Současně byl proveden výdej 

kompletní služební výbavy pro vystrojení celkem 68 nově přijatých příslušníků. 

 

6.4.2. Oblast vystrojování vězněných osob 
U vězněných osob se zavedl zcela nový typ vrchního ošacení. Vrchní ošacení se 

nyní liší podle účelu použití. Provedením je vrchní ošacení odlišné pro odsouzené, 

obviněné a mladistvé odsouzené. Všechny druhy vrchního ošacení jsou 

zhotoveny v praktickém, moderním a funkčním modelu odpovídajícímu trendu 
principů Evropských vězeňských pravidel. Vězněným osobám je v souladu  

s principy moderního vězeňství na evropské úrovni poskytováno ošacení a další 

výstrojní výbava v kvalitě a množství zabezpečující jejich zdraví a důstojnost. 

K odívání vězněných osob jsou používány moderní, kvalitní a zdravotně 

nezávadné textilní materiály. V současné době je novým vrchním ošacením 
vybaveno více jak 16 900 vězněných osob. V návaznosti na ukončení procesu 



přestrojení byl vydán nový předpis o vystrojování vězněných osob, kde je 

ošacení v příloze vyobrazeno.  
 

V roce 2013 byl vydán vězeňský výstrojní materiál v celkové hodnotě  

38,71 milionů Kč. Jednalo se o výdej vězeňského výstrojního materiálu (prádlo, 

oděv, obuv o ostatní materiál) k obměně a doplnění spotřebovávaného materiálu 

(obnošení prádla, oděvů a obuvi) pro cca 16 649 vězněných osob.  

 
Výstrojní služba materiálně zajišťuje vlastní výrobu prádla a oděvů pro vězněné 

osoby. Vlastní výroba prádla a oděvů pro vězněné osoby je realizována v šicích 

dílnách Věznice Pardubice, kde bylo v roce 2013 průměrně zaměstnáváno cca  

48 odsouzených mužů. V  roce 2013 zde bylo vyrobeno prádlo a ošacení pro 

vězněné osoby v počtu 192 996 kusů ve 44 druzích výrobků v celkové evidenční 
hodnotě cca 26,215 milionů Kč. 

6.5. Výzbrojní služba 
V roce 2013 bylo ve Vězeňské službě České republiky provedeno přezbrojení 

příslušníků novou ruční zbraní. Jedná se pistoli vzor ČZ 75B. Tyto zbraně byly 

získány bezúplatným převodem od Policie ČR.  

6.6. Referát stravování a výživy   
V roce 2013 bylo na obměnu velkokuchyňské technologie vyčleněno 6,1 milionů 

Kč. Tyto prostředky byly použity na výměnu zastaralé technologie ve 

stravovacím provozu Vazební věznice Hradec Králové. V průběhu čtyř let budou 

obměňována zařízení velkokuchyňských technologií i v dalších stravovacích 
provozech, a to v celkové hodnotě 52 milionů Kč včetně DPH.  

 

V roce 2013 se zvýšily peněžní limity stravného u vězněných osob. Jedná se  

o zvýšení ve výši devíti korun na osobu a den. V základní normě Z, která se 

přiznává nepracujícím vězněným osobám, to pak bylo zvýšení ze 48,- Kč na  
57,- Kč včetně DPH. Peněžní limit byl zvýšen z důvodů navýšení sazby DPH  

a z důvodu zvyšováním cen potravin a energií. 

  



6.7. Hlavní energetik 
Vězeňská služba ČR zaznamenala v roce 2013 oproti roku 2012 úsporu ve 

spotřebě vodného, stočného, tepla, elektřiny, plynu, a paliv. Úsporu ovlivnila 

amnestie v roce 2013. Více bylo srážkových vod, a to o 85 380 m3. Objem 
srážkových vod se rozpočítává podle zpevněných a nezpevněných ploch 

v areálech Vězeňské služby ČR. Navýšení ovlivnil převod tří objektů z majetku 

ministerstva vnitra do majetku Vězeňské služby ČR. 

  
Porovnání spotřeb energií, vodného stočného a paliv za rok 2012 a 2013  

  
Měrná 
jednotka 

Spotřeba 
2012 

Spotřeba 
2013 

Rozdíl 

Vodné Celkem m3 2 256 611 1 888 162 - 668 449 

Stočné Celkem m3 2 129 590 1 750 248 - 379 342 

Srážkové vody Celkem m3 301 940 387 320 85 380                     

Teplo Celkem GJ 596 858 593 278 - 3 580 

Elektřina Celkem kWh 46 406 285 36 299 684 - 10 106 601 

Plyn Celkem kWh 146 081 806 135 311 428 - 10 770 378 

Paliva Celkem t 1 568 1 082 - 486 

Průměrný počet 
zaměstnanců + vězňů   počet 33 715 18 798 

- 7 802 

Tabulka č. 1  

 
 

Vodné rok 2011, 2012 a 2013 
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Stočné rok 2011, 2012 a 2013 
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Srážkové vody rok 2011, 2012 a 2013 
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Teplo nakoupené a vyrobené ve vlastních zdrojích rok 2011, 2012 a 2013 
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Spotřeba paliv v roce 2011, 2012 a 2013 
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7. Odbor právní 

7.1. Legislativní a právní činnost 
Při přípravě právních předpisů a dalších vládních materiálů Vězeňská služba ČR 
úzce spolupracuje s ministerstvem spravedlnosti. Dne 1. září 2013 nabyl 

účinnosti zákon č. 157/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb.,  

o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon zejména stanoví podmínky pro působení příslušníků vězeňské služby 

v zahraničí, doplňuje výčet donucovacích prostředků, umožňuje pořizovat 
zvukové a obrazové záznamy v prostorách spravovaných a střežených vězeňskou 

službou, upřesňuje podmínky hospodářské činnosti vězeňské služby  

a v návaznosti na zřízení Generální inspekce bezpečnostních sborů stanoví 

oprávnění pověřených (policejních) orgánů vězeňské služby při prošetřování 

trestné činnosti vězněných osob. 

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 276/2013 Sb., kterým se mění zákon 
č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  

č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  Zákon zejména zmírňuje 

podmínky vazby, zpřesňuje povinnosti obviněných a odsouzených, konkretizuje 

jejich povinnosti hradit náklady spojené s výkonem vazby a trestu odnětí 
svobody s cílem maximálních ekonomických úspor, upravuje způsob umisťování 

velmi nebezpečných odsouzených a zvyšuje hranici pokuty za kázeňský 

přestupek.  

Vězeňská služba ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti připravila v roce 

2013 novelu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákona č. 169/1999 Sb.,  
o výkonu trestu odnětí svobody. Cílem zákona bylo nahradit stávající čtyři typy 

věznic (s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou) dvěma typy, 

které se liší stupněm ostrahy. O zařazení do typu věznice by nadále rozhodovaly 

soudy. V rámci mírnějšího typu by vězeňská služba umisťovala odsouzené do 

konkrétního oddělení podle míry jejich rizika. Tento model je obvyklý v jiných 

státech a umožňuje diferencovat odsouzené podle kriminogenních hledisek. 
Vládní návrh zákona předložený poslanecké sněmovně (sněmovní tisk  

č. 46/2013) byl na základě usnesení vlády č. 85 ze dne 3. února 2014 vzat zpět. 

V rámci připomínkového řízení se vězeňská služba vyjadřovala ke 442 návrhům 

právních předpisů a jiných vládních materiálů. Návrhy týkající se působnosti 

Vězeňské služby byly posuzovány ve spolupráci s věcně příslušnými odbory 
generálního ředitelství a byly k nim uplatňovány případné připomínky. Pracovníci 

oddělení legislativního se účastnili rovněž jednání o vypořádání zásadních 

připomínek. 

V návaznosti na změny právní úpravy a potřeby praxe byly v roce 2013 

vydávány vnitřní předpisy, konkrétně 66 nařízení a čtyři pokyny generálního 
ředitele Vězeňské služby. Pracovníci oddělení legislativního návrhy vnitřních 

předpisů posuzovali z hlediska jejich souladu s právní úpravou a legislativně 

technickými pravidly. 

7.2. Veřejné zakázky v roce 2013 
Vězeňská služba ČR postupovala při zadávání veřejných zakázek v souladu 
s účinným zněním zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a instrukcí 

ministerstva spravedlnosti č. 165/2011-INV-SP, o zadávání veřejných zakázek 

v resortu ministerstva spravedlnosti.  

Povinně uveřejňované informace, případně základní informace určené vnitřními 

předpisy, o všech veřejných zakázkách, jejichž hodnota přesahuje 300 tis. Kč bez 



DPH a dále informace o všech veřejných zakázkách určených přílohou  

č. 1 k usnesení vlády č. 451 z roku 2011, jejichž hodnota přesahuje 50 tis. Kč 
bez DPH (zakázky povinně zadávané prostřednictvím elektronického tržiště) jsou 

veřejnosti přístupné na profilu zadavatele E-ZAK na adrese https://ezak.vscr.cz/ 

a elektronickém tržišti Gemin na adrese https://www.gemin.cz/. V souladu  

s § 147a odst. 2 zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

jsou na uvedených webových adresách veřejně přístupné uzavřené smlouvy, 

jejichž hodnota přesahuje 500 tis. Kč bez DPH.  
V průběhu roku 2013 bylo dokončeno deset nadlimitních veřejných zakázek  

a 21 podlimitních veřejných zakázek. Celkově bylo pouze na elektronickém tržišti 

zahájeno pro zajištění chodu Vězeňské služby ČR 769 veřejných zakázek po celé 

České republice.  

Vězeňská služba České republiky nepřistoupila k externí administraci veřejných 
zakázek, v současnosti běžnému postupu, a činnosti spojené s administrací 

veřejných zakázek jsou zajišťovány zaměstnanci Vězeňské služby ČR, kteří jsou 

v této oblasti pravidelně interně školeni a kontrolováni.  

Pokud se týká přezkumu postupu Vězeňské služby ČR v rámci zadávání 

veřejných zakázek, jakožto veřejného zadavatele, úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže na základě návrhu uchazeče provedl přezkum postupu zadavatele  

u jedné nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení. Úřad shledal 

nedostatky v odůvodnění výběru vítězného uchazeče a zrušil provedené 

hodnocení. Zadavatel provedl nové hodnocení, které bylo opět na základě návrhu 

jednoho z uchazečů přezkoumáno ze strany úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, nedostatky v tomto případě žádné shledány nebyly. Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže dále přijal návrh na zahájení přezkumného řízení v případě 

jedné veřejné zakázky malého rozsahu, v tomto případě byl návrh uchazeče ze 

strany úřadu odmítnut. 

  

https://ezak.vscr.cz/
https://www.gemin.cz/


8. Ekologie 
Vězeňská služba ČR dodržuje striktně veškeré povinnosti dané zákonnými 

předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a prostřednictvím odborně 

způsobilých zaměstnanců na funkci ekologů v organizačních jednotkách  VS  ČR 
zcela zabezpečuje jak plnění již zmíněných zákonných předpisů, ale také 

zejména řešení každodenních provozních problémů, které se objevují jak 

v oblasti odpadového hospodářství, nakládání s látkami, které mohou ohrozit 

kvalitu podzemních a povrchových vod, tak v oblasti ochrany ovzduší a nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a výrobky.  
           

8.1. Odpadové hospodářství 
Nižší počet odsouzených a obviněných ve věznicích v roce 2013 neměl podstatný 

vliv na výši produkce odpadů, zejména odpadů zařazených do kategorie 

ostatních. Produkce odpadů zařazených do kategorií nebezpečných dokonce 
stoupla o cca 50 tun. Nárůst produkce nebezpečných odpadů byl způsoben 

zejména nutností odstranit ropné látky z odlučovačů ropných látek v několika 

organizačních jednotkách, což ukazuje na kvalitnější péči o životní prostředí 

v oblasti nakládání s látkami ohrožujícími čistotu vod.  

Vytříděné složky z odpadu podobného komunálnímu odpadu, zejména papír, 
železný šrot, plasty, sklo a drahé kovy lze uplatnit na trhu s  druhotnými 

surovinami a jejich odstranění je zdarma, nebo při příznivém stavu na trhu 

těchto komodit, i za mírný zisk do státního rozpočtu. Třídění odpadů, zejména 

odpadů podobných komunálnímu odpadu, je jednou z  mála možností, jak 

podstatně snížit množství odpadů odvážených na skládky odpadů. Třídění odpadů 
se provádí průběžně ve všech organizačních jednotkách a je kontrolováno jak ze 

strany kontrolních orgánů státní správy a samosprávy, tak vnitřních kontrolních 

mechanismů VS ČR.  

Vývoj produkce odpadů a náklady na jejich odstranění jsou uvedeny v tabulce, 

graf názorně ukazuje výši produkce odpadů a finanční náklady na odstranění 

odpadů v jednotlivých letech. 
 

 

Produkce odpadů a náklady na odstranění v jednotlivých letech 

 
 

odpad 

 

Rok 

2011 

 

Rok 2012 

 

Rok 2013 

Nebezpečný odpad 

produkce/t 

 

128,7 

 

69,5 

 

117, 8 

Ostatní odpad 

produkce/t 

 

7 594,7 

 

7 903,5 

 

7 828,7 

Celkem produkce 

odpadů / t 

 

7 723,4 

 

7 973,0 

 

7 946,5 

Cena za odstranění 

všech odpadů /Kč 

 

18 778 8

02 

 

19 389 188 

 

17 633 597 

 

 

 

 
 

 

 

 



Produkce a cena za odstranění odpadů v letech 2011 - 2013 

 
            
Vytříděné suroviny k dalšímu využití 

                                                                                                                                     

Vytříděné komodity z odpadu podobného  směsnému komunálnímu odpadu jsou 

odevzdávány specializovaným firmám k následnému využití.  

 

Zpětný odběr výrobků 

 

Věznice a vazební věznice, jak již bylo výše naznačeno, využívají bezplatných 

služeb sběrných dvorů měst a obcí, kde odevzdávají vyřazená elektrozařízení, 
bezplatně odstraňují baterie, monočlánky, zářivky, výbojky a pneumatiky. 

V případě většího množství těchto komodit v OJ je možno objednat i bezplatný 

odvoz na recyklaci. Výše uvedená tabulka zobrazuje trend využívání systému 

zpětného odběru výrobků v letech 2011 – 2013. 

 

8.2. Ochrana ovzduší 
V oblasti ochrany ovzduší VS ČR plní dané limity vypouštěných škodlivých látek 

do ovzduší, jediná problematická kotelna na tuhá paliva byla odstavena 

z provozu. V návaznosti na nový zákon o ovzduší číslo 201/2012 Sb., zažádaly 

všechny dotčené OJ VS ČR o nové povolení k provozu vyjmenovaných zdrojů 

znečištění ovzduší a na základě vydaných povolení a následného vyhodnocení 
stavu, dle zařazení zdrojů znečišťování ovzduší mezi vyjmenované  

či nevyjmenované v příloze zákona o ovzduší, bude vypracován 
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ustalovač 

vývojka 

 

barevné 

kovy 

 

textil 

2011  

223,7 

 

188,0 

 

50,7 

 

68,4 

 

73,0 

 

3,11 

 

18,13 

 

29,6 

2012  

265,8 

 

156,2 

 

48,0 

 

56,8 

 

126,4 

 

3,30 

 

3,70 

 

58,6 

2013  

233,3 

 

176,9 

 

42,5 

 

50,1 

 

142,4 

 

3,31 

 

0,08 

 

50,92 

 

Odevzdaný výrobek 

 

zářivka 

 

pneumatika 

 

elektrozařízení 

 

Baterie, 

monočlánky 

2011 13 934 ks 113 ks 4 422 ks 1,015 t 

2012 11 610 ks 143 ks 4 896 ks 1,087 t 

2013 13 603 ks 139 ks 6 573 ks 1,123 t 



plán modernizace systému vytápění jednotlivých věznic, vazebních věznic  

a zotavoven. 
 

8.3. Ochrana podzemních a povrchových vod 
Věznice, vazební věznice, Akademie VS ČR a zotavovny VS ČR produkují odpadní 

vody, které jsou odstraňovány vypouštěním do městské kanalizační sítě na 

základě smlouvy s provozovatelem kanalizace, nebo do vlastních čistíren 
odpadních vod.  Odpadní vody splňují, po odborném vyčištění, požadovanou 

kvalitu a jsou dále vypouštěny do vodoteče na základě povolení orgánu státní 

samosprávy.  

Platba stočného se oproti roku 2012 snížila o 2 963 tis. Kč, pravděpodobně díky 

menšímu počtu odsouzených a obviněných osob po amnestii presidenta republiky 
Kč. Na základě menšího srážkového úhrnu se platba za odvod vod dešťových 

snížila v roce 2013 o 1 159 tis. Kč.  

Finanční náklady organizačních jednotek, odebírajících pitnou vodu z městských 

vodovodních řadů jsou až čtyřnásobně vyšší oproti těm jednotkám, které se 

vodou zásobují vodou ze svých vlastních studní a vrtů.  Větší využití vlastních 

zdrojů vody by znamenalo značné finanční úspory s rychlou návratností.  
 

Vypouštění odpadních vod, do kanalizačních sítí a objem čerpání vod z vlastních 

zdrojů 
 

 

stočné 

(splašková voda) 

Srážkové 

vody 

 

 

Čerpání vody z vlastních zdrojů 

 

 

Rok 

 

m3 

odp. voda 

 

Σ/Kč 

za odp. 

vodu 

 

Σ/Kč 

za dešť. 

vodu 

 

 

pitná voda 

vlastní 

m3 

 

 

technol. voda 

vlastní 

m3 

      

 

náklady na 

čerpání 

Kč 

2007 2 050 870 44 285 608 5 014 489 192 216 53 550  221 189 

2008 1 673 922 44 312 210 6 359 736 164 848 46 607 236 319 

2009 1 861 937 49 723 936 6 724 710 167 408 54 637 450 359 

2010 2 057 723 64 617 177  7 295 025 175 852 59 034  656 851 

2011 1 915 106 59 574 245 7 989 865 133 513  50 810  341 296 

2012 2 051 258  66 906 398 9 492 200 184 282 69 008 419 932 

2013 1 839 984 63 942 856 8 332 929 197 961 58 510 433 471 

   

 

 

 

 
 

  



9. Odbor informatiky 
Rok 2013 byl ve znamení modernizace virtualizace a údržby chodu infrastruktury 

informačních a komunikačních technologií (ICT), a nadále zajištění provozu 

koncových personálních zařízení a v neposlední řadě zajištění stabilizace chodu  
a rozvoje informačních systémů (IS), zejména Vězeňského informačního systému 

(VIS).  

9.1. Virtualizace DVZ 
V roce 2013 byly pořízeny nové serverové technologie pro modernizaci 
virtualizace, a to v rámci náplně koncepce projektu Důvěryhodná výpočetní 

základna.  Na konci roku 2013 se podařilo z investičních zdrojů pořídit diskové 

pole pro všechny organizační jednotky a tím unifikovat prostředí ICT. Předmětem 

projektu Důvěryhodní výpočetní základny, který zastřešuje resortní organizace – 

ministerstvo spravedlnosti, je zejména jednotná konsolidace a zabezpečení 

základních služeb dotčených informačních technologií, zvláště pak adresářových 
služeb, infrastrukturních síťových služeb, skupinových politik a infrastruktury 

veřejných klíčů.  

9.2. Zajištění provozu 
Vězeňská služba České republiky provozuje asi šest tisíc klientských stanic, které 

slouží pro každodenní práci s informačními systémy. V roce 2013 se povedla 
rozsáhlá obnova třetiny výpočetní techniky. Poslední rozsáhlejší obměna byla 

realizována v roce 2005, a to v počtu 1590 stanic. Obměna výpočetní techniky 

v letech 2006 až 2011 byla s ohledem na výši finančních prostředků provedena 

pouze v nezbytně nutném počtu několika desítek havarijních kusů.  

 
Rovněž v oblasti reprografické techniky se realizuje obnova vybavení, nicméně 

ve vězeňské službě stále zůstává velké množství zastaralých tiskáren  

a analogových kopírek, které nejen že vyžadují drahou a náročnou údržbu, ale 

také jejich provoz je v porovnání s dnešní reprografickou technikou mnohem 

dražší. Tyto analogové kopírky jsou postupně nahrazovány menšími moderními 
multifunkčními zařízeními s připojením do počítačové sítě. Současně s obměnou 

techniky, dle centrálně definovaných standardů, je řešena eliminace druhové  

a typové rozmanitosti.  

9.3. Vězeňský informační systém 
Hlavním a dlouhodobým projektem VS ČR je vězeňský informační systém jako 
nosný komplexní informační systém zajišťující a podporující činnosti a agendy 

vězeňské služby. Jeho budování bylo zahájeno v roce 2005 a v průběhu dalších 

čtyř let bylo nasazeno do provozu celkem 12 modulů.  V roce 2012 byla vypsána 

nová soutěž na dodavatele servisních službě k VIS. V květnu 2012 byla tato 

soutěž Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pozastavena a kompletně 
předána k prozkoumání a následně zrušení této soutěže. Aktuální potřeby  

a změny jsou nadále realizovány na základě stávající smlouvy s dodavatelem 

servisních služeb k VIS.  

 

 

 
 

  



10. Kontrolní činnost 
Kontrolní činnost odboru kontroly Generálního ředitelství Vězeňské služby České 

republiky byla v roce 2013 realizována na základě příkazů k provedení kontroly 

nebo na základě trvalého zmocnění ke kontrole. V hodnoceném období bylo 
provedeno ze strany odboru celkem 29 kontrolních akcí. Z tohoto počtu se 

jednalo ve 28 případech o realizaci operativní kontroly a v jednom případě  

o realizaci tematické kontroly.  

 

10.1. Kontrolní akce 
Oddělením kontroly OK GŘ VS ČR bylo začátkem roku 2013, v souvislosti 

s udělením amnestie prezidenta republiky, vypsáno celkem 17 příkazů 

k provedení operativních kontrol ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro 

výkon zabezpečovací detence. Tyto kontroly byly provedeny pověřenými 

zaměstnanci generálního ředitelství vězeňské služby celkem v 32 organizačních 
jednotkách, přičemž v některých organizačních jednotkách opakovaně. 

Zmiňované kontroly byly zaměřeny zejména na průběh realizace amnestie, 

zejména s ohledem na dodržování zákonnosti ve vazebních věznicích, věznicích  

a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Příslušníci odboru kontroly 

provedli, v rámci tohoto kontrolního zaměření tři operativní kontroly, které byly 
realizovány celkem v deseti organizačních jednotkách.  Konkrétně ve vazebních 

věznících Liberec, Praha – Pankrác, Praha - Ruzyně a dále ve věznicích Jiřice, 

Stráž pod Ralskem, Světlá nad Sázavou, Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov, Plzeň 

a Příbram. Kromě těchto tří kontrol zaměřených na realizaci amnestie provedl 

odbor kontroly také další akce, jejichž výčet a zaměření následuje:  
 

- Tři kontroly byly zaměřeny na dodržování platných právních předpisů 

v oblasti využívání komunikačních technologií – informatika (VS ČR).  

 

- Devět kontrol bylo zaměřeno na dodržování platných právních předpisů 

v souvislosti s pracovní činností občanských zaměstnanců nebo služební 
činností příslušníků VS ČR (Věznice Jiřice - tři, Věznice Pardubice - dvě, 

Věznice Ostrov, Věznice Bělušice, Věznice Kynšperk nad Ohří, Věznice 

Vinařice).  

 

- Dvě kontroly byly zaměřeny na dodržování stanovených práv osob 
umístěných ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu 

zabezpečovací detence (Věznice Pardubice, Věznice Valdice). 

 

- Devět kontrol bylo zaměřeno na činnost organizačních jednotek v oblasti 
přímé působnosti OK GŘ VS ČR. Z tohoto počtu byly konkrétně provedeny: 

- Dvě kontroly pověřeného orgánu VS ČR v souvislosti s dodržováním 
platných právních předpisů, zejména dle z. č. 141/1961 Sb.,  

o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů,  

z. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(Věznice Mírov, Vazební věznice Ostrava).  

- Dvě kontroly pověřeného orgánu VS ČR v oblasti evidence  
a vyřizování stížností v souladu s NGŘ č. 70/2010, o vyřizování 

stížností a oznámení ve Vězeňské službě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (Věznice Jiřice, Vazební věznice a ústav pro 

výkon zabezpečovací detence Brno). 



- Čtyři kontroly funkčnosti kontrolního a řídícího systému 
organizačních jednotek, z toho ve třech případech byla kontrolní 

činnost realizována po linii obecné kontroly v souladu s NGŘ  

č. 82/2010, o vnitřní kontrole ve Vězeňské službě České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů (Věznice Oráčov, Věznice Jiřice, 
Věznice Znojmo) a v jednom případě byla kontrolní činnost 

realizována po linii referátu finanční a majetkové kontroly (Věznice 

Jiřice). 

- V jednom případě byla provedena kontrola plnění uložených 
opatření z předchozí kontrolní činnosti OK GŘ VS ČR (Vazební 

věznice Praha – Ruzyně). 

- Dvě kontroly byly zaměřeny na prověření stavu hospodaření 
v zotavovnách VS ČR (Zotavovna VS ČR Praha). 

 

V souvislosti s realizací operativních kontrol a prováděným šetřením je dále 

nutno zmínit, že odbor kontroly v jednom případě vypsal příkaz k provedení 
tohoto druhu kontroly pro odbor logistiky. V rámci jedné tematické kontroly byly 

zkontrolovány veškeré činnosti spadající do působnosti odboru kontroly, a sice ve 

Věznici Plzeň. Dílčí nedostatky, jež vyplynuly z realizované kontrolní činnosti, 

byly, případně jsou ve stanovených termínech jednotlivými organizačními 

jednotkami odstraňovány. Dvanáct kontrolních akcí bylo v kalendářním roce 
2013 realizováno odborem kontroly v součinnosti s odborem vězeňské a justiční 

stráže, odborem výkonu vazby a trestu, odborem logistiky, odborem informatiky, 

odborem ekonomickým, odborem personálním, bezpečnostním ředitelem  

a vrchním ředitelem kanceláře generálního ředitele. 

 
Kontrolní činnost byla v roce 2013 prováděna rovněž referátem finanční  

a majetkové kontroly, a to na základě schváleného ročního plánu kontrol 

zaměřeného na realizaci veřejnosprávních a následných řídících kontrol. Referát 

provádí i šetření pro ředitele odboru kontroly nebo generálního ředitele. Tato 

šetření se uskutečňují jak na základě podnětů z vnějšího prostředí tak i na 

základě podnětů a potřeb vycházejících přímo z VS ČR. Při těchto šetřeních 
spolupracuje referát v řadě případů také s Generální inspekcí bezpečnostních 

sborů a poskytuje součinnost i ostatním orgánům činným v trestním řízení při 

jejich prošetřování a prověřování v rámci VS ČR.  

Z důvodu provádění mimořádných šetření realizoval referát v průběhu roku 2013 

ze schváleného plánu kontrol pouze tři kontrolní akce – dvě následné řídící 
kontroly a jednu veřejnosprávní kontrolu, které byly zaměřeny na následující 

oblasti:  

 

- Schvalovací postupy účetních operací. 

- Dodržování rozpočtových pravidel. 

- Příspěvek na provoz hlavní činnosti. 

- Výsluhové příspěvky. 

- Účelnost nakládání s prostředky státního rozpočtu. 
 

Referát finanční a majetkové kontroly provedl v kalendářním roce 2013 čtyřicet 

mimořádných šetření. S výsledky mimořádných šetření byly, dle jejich zaměření, 

obeznámeni formou informačních zpráv nadřízení funkcionáři či nadřízené 

orgány. V devíti případech bylo šetření vedeno v součinnosti s orgány činnými 

v trestním řízení. 



 

10.2. Stížnosti 
V roce 2013 bylo prošetřeno a uzavřeno celkem 1 290 stížností. Proti 

předchozímu roku byl zaznamenán pokles počtu vyřízených stížností o 178 

podání.  

 

Přehled všech vyřízených stížností podle výsledku prošetření:  
 

důvodné      34    2,7 % 

částečně důvodné       25    1,9 % 

důvodné z objektivních příčin        8    0,6 % 

nedůvodné 1 223   94,8 % 

celkem 1 290 100,0 % 

 

Počet stížností důvodných, částečně důvodných a důvodných z objektivních příčin 

nebo nezaviněných Vězeňskou službou České republiky meziročně nepatrně 
vzrostl z 63 na 67 a jejich procentní zastoupení se zvýšilo ze 4,3 na 5,2 %, tj.  

o 0,9 %, všech vyřízených stížností.  

 

V roce 2013 byl zaznamenán prudký pokles celkového počtu vězněných osob, 

z 22 644 (k 31. prosinci 2012) na 16 645 (k 31. prosinci 2013), tedy o 5 999, tj. 
o 26,5 %. Snížení počtu vězněných osob se odrazilo i ve snížení počtu podaných 

a vyřízených stížností. V roce 2013 byl zaznamenán pokles počtu jejich stížností, 

a to z 1 436 na 1 250 stížností, tedy o 186 stížností, tj. o 12,9 %. Důvodnost 

stížností v této kategorii mírně vzrostla z 60 na 62 stížností. Z tohoto celkového 

počtu bylo 31 stížností vyhodnoceno jako důvodné, 23 jako částečně důvodné  
a 8 jako důvodné z objektivních příčin, nebo nezaviněné Vězeňskou službou 

České republiky. Procentní zastoupení stížností s prvky důvodnosti u vězněných 

osob tak představuje 4,9 %. 

 

U stížností civilních osob byl taktéž zaznamenán mírný vzrůst jejich počtu  

o 8 stížností, a to z 32 na 40 podání. Z tohoto celkového počtu byly tři stížnosti 
vyhodnoceny jako důvodné a 2 jako částečně důvodné. Důvodnost stížností  

u této kategorie stěžovatelů vzrostla, a to z 9,4 % na 12,5 %.  

 

10.3. Trestná činnost pracovníků VS ČR 
Od vzniku GIBS, která s účinností od 1. ledna 2012 vyhledává, odhaluje, 

prověřuje a vyšetřuje skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu, jehož 

pachatelem je mimo jiné příslušník či občanský zaměstnanec Vězeňské služby 

České republiky, pověřené orgány VS ČR trestnou činnost příslušníků VS ČR 

neprověřují, ale ve spolupráci s GIBS se podílejí na předcházení a odhalování této 

trestné činnosti. 
 

Vězeňská služba České republiky má tak omezený přehled o trestních řízeních  

s příslušníky a občanskými zaměstnanci, neboť orgány GIBS mají povinnost 

informovat ředitele bezpečnostního sboru až při zahájení trestního stíhání (příp. 

sdělení podezření) jeho podřízeného příslušníka nebo občanského zaměstnance. 
 



V roce 2013 bylo zahájeno trestní stíhání (případně sděleno podezření) proti 

35 příslušníkům a 2 občanským zaměstnancům VS ČR. Z uvedených případů byli 
pravomocně odsouzeni dva příslušníci pro trestný čin nesouvisející s výkonem 

služby, konkrétně řízení vozidla pod vlivem alkoholu, a jeden příslušník pro 

trestné činy související s výkonem služby, konkrétně ublížení na zdraví a zneužití 

pravomoci úřední osoby. U jednoho příslušníka bylo podmíněně zastaveno trestní 

stíhání. V jednom případě rozhodl soud o upuštění od potrestání a v jednom 

případě soud trestní stíhání zastavil pro nesouhlas poškozeného. Ostatní případy 
nebyly ve sledovaném období ukončeny. Na základě trestních stíhání 

z předchozích let bylo v roce 2013 dále odsouzeno 11 příslušníků a dva občanští 

zaměstnanci, přičemž pouze čtyři případy byly související s výkonem služby nebo 

práce, v jednom případě šlo o porušení povinností strážní služby, v jednom 

případě o podvod v souvislosti s nabídnutím zvýhodnění výkonu trestu odnětí 
svobody za úplatu a ve dvou případech o donášení nepovolených předmětů 

vězněným osobám. 

10.4. Trestná činnost vězněných osob 
V roce 2013 bylo dle ustanovení § 158 odst. 3 tr. ř. prověřováno pro podezření 

ze spáchání trestné činnosti spáchané ve vazebních věznicích nebo věznicích 
celkem 345 osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací 

detence. Z tohoto počtu bylo možno ustanovit 272 konkrétních osob, u 73 osob 

se nepodařilo ustanovit konkrétní totožnost pachatele, ale bylo možno stanovit, 

že se jednalo o 307 mužů, šest žen, 11 mladistvých osob a 21 osob bez bližšího 

určení. 
 

Z celkového počtu 345 prošetřovaných vězněných osob bylo možno určit, že se 

jednalo o 34 prvotrestaných osob a 238 již dříve trestaných a ve výkonu trestu 

odnětí svobody umístěných osob. Dále pak se jednalo o 11 osob zařazených ve 

věznici s dohledem, 92 osob ve věznici s dozorem, 149 osob ve věznici 
s ostrahou, 22 osob ve věznici se zvýšenou ostrahou, 11 odsouzených 

mladistvých a 23 osob ve výkonu vazby. 

 

Podle ustanovení § 159a odst. 1, 2, 3 a 5 tr. ř. byla věc odložena  

u 109 vězněných osob a ke kázeňskému projednání ředitelům věznic dle § 159a  

odst. 1 písm. b), 171 odst. 1 a 222 odst. 2 tr. ř. odevzdána u 46 vězněných 
osob. Dvě osoby soud zprostil obžaloby podle § 226 tr. ř.. 

 

Za trestné činy spáchané v roce 2013 bylo pravomocně odsouzeno 21 vězněných 

osob. Celkově, tzn. i za trestnou činnost spáchanou v předchozích letech bylo  

v roce 2013 pravomocně odsouzeno 59 vězněných osob. 
 

K 31. prosinci 2013 nebylo uzavřeno prověřování u 188 vězněných osob. 

Z tohoto počtu u 47 vězněných osob bylo šetření ve stádiu po zahájení 

prověřování pověřenými orgány VS ČR dle ustanovení § 158 odst. 3 tr. ř.  

a 89 vězněných osob bylo prošetřováno orgány Policie ČR. Sděleno obvinění dle 
§ 160 odst. 1 tr. ř. nebo sděleno podezření dle § 179b odst. 3 tr. ř. bylo celkem  

52 vězněným osobám. 

 

Příslušníci odboru kontroly v uplynulém roce prošetřili okolnosti vzniků  

42 mimořádných události ve VS ČR, kdy každé šetření vedlo ke zpracování 
závěrečné informační zprávy, která byla dle svého obsahu určena 

kompetentnímu nadřízenému funkcionáři či nadřízenému orgánu.  



11. Duchovní služba 

Duchovní služba provedla v roce 2013 ve věznicích a vazebních věznicích 15 011 

individuálních pastoračních rozhovorů a 5996 skupinových setkání včetně 

bohoslužeb; celková účast na těchto setkáních byla 40 881 obviněných  
a odsouzených. Zatímco počet skupinových setkání se oproti předchozímu roku 

mírně zvýšil, počet individuálních rozhovorů a celková účast vězněných osob na 

akcích pořádaných duchovní službou se snížila. Bylo to nejspíš způsobeno 

výrazným poklesem vězeňské populace v důsledku prezidentské amnestie.     

11.1. Vězeňští kaplani 
V současné době působí v českých věznicích 36 kaplanů z deseti církví, 

nejpočetněji je zastoupena římskokatolická církev (14 kaplanů) a Českobratrská 

církev evangelická (osm kaplanů). Úvazky kaplanů se pohybují od 0,2 do  
1,0 úvazku, na plný úvazek pracuje včetně hlavní kaplanky a jejího zástupce 

celkem sedm kaplanů. V roce 2013 bylo obsazování kaplanských míst řešeno 

pouze převodem tabulek nebo jejich částí, nebylo vytvořeno žádné nové 

systemizované místo kaplana. Podařilo se vytvořit 0,5 tabulkového místa ve 

Věznici Oráčov, kde dosud kaplan nikdy nepůsobil a pokrytí potřeby duchovní 

péče dobrovolníky bylo neuspokojivé (pouze jeden dobrovolný duchovní). Kromě 
pastorační péče, bohoslužeb, biblické výuky a dalších aktivit se kaplani ve 

věznicích podílejí podle svých možností na postpenitenciární péči a spolupracují 

s podobně zaměřenými organizacemi a církvemi. V rámci celoživotního 

vzdělávání se kaplani účastnili školení a kurzů pořádaných církvemi a občanským 

sdružením Vězeňská duchovenská péče. 

11.2. Dobrovolní duchovní 
V roce 2013 působilo ve věznicích celkem 234 dobrovolných duchovních ze 

14 církví a náboženských společností se zvláštními právy, z toho 71 členů 

sdružení Vězeňská duchovenská péče, 86 pouze na základě pověření církve bez 

členství v tomto sdružení a 77 členů Náboženské společnosti Svědků Jehovových. 

11.3. Vedení duchovní služby a duchovenské péče 

Vedení duchovní služby provedlo 17 metodických návštěv, kontrol a vizitačních 

cest po věznicích ČR, především s cílem zabezpečit řádné plnění dohody  
o duchovní službě vymezující zajištění zákonného nároku obviněných  

a odsouzených na duchovní péči. Tito pracovníci zároveň zajišťují osvětovou, 

výukovou a mediální činnost týkající se duchovní služby ve Vězeňské službě ČR.  

11.4. Vězeňské kaple 
V roce 2012 byly otevřeny čtyři nové kaple, a to ve věznicích Karviná, Odolov  

a Rapotice a ve Vazební věznici Hradec Králové. Kaple dosud nejsou vybudovány 

v následujících věznicích a vazebních věznicích: Nové Sedlo, Ostrov, Oráčov, 

České Budějovice a Světlá nad Sázavou.   

 
 

 

 

 

 

 



12. Vnější vztahy 
 

12.1. Spolupráce se sdělovacími prostředky a veřejností 
Pracovníci oddělení vnějších vztahů připravili během roku 2013 řadu tiskových 

zpráv a stanovisek k aktuální situaci ve vězeňství.  Naprostá většina mediálních 

výstupů se týkala průběhu a výsledků lednové amnestie prezidenta republiky. 

Oddělení vnějších vztahů informovalo pravidelně sdělovací prostředky o počtech 

propuštěných vězňů a později během roku, také průběžně o amnestovaných 
vězních, kteří se pro nově spáchanou trestnou činnost vrátili do vazby či do 

výkonu trestu.     

Ke každodenním činnostem pracovníků oddělení patří také monitoring denního 

tisku a zodpovídání dotazů zástupcům sdělovacích prostředků, studujícím  

i osobám z řad veřejnosti. Celkově to bylo bezmála 2 000 dotazů a několik 

desítek vystoupení pro televizní či rozhlasové stanice.  
Oddělení vnějších vztahů zprostředkovává exkurze ve věznicích jak pro studenty, 

tak pro odbornou veřejnost, vyřizuje a případně spoluorganizuje natáčení ve 

věznicích týkající se zpravodajství, publicistiky, dokumentaristiky. Dále zajišťuje 

materiály pro seminární, bakalářské, diplomové práce a pořádá příležitostné 

přednášky na středních školách. Oddělení vnějších vztahů organizuje školení pro 
tiskové mluvčí jednotlivých organizačních jednotek a spolupodílí se na organizaci 

porad vězeňské služby. Pracovníci oddělení vnější vztahů úzce spolupracují  

s tiskovým odborem ministerstva. 

 

12.2. Publikační činnost 
Také v roce 2013 pracovníci oddělení pokračovali v přípravě resortního 

odborného periodika České vězeňství a vydali čtyři plánovaná čísla. Redakce 

časopisu se věnovala podrobnému zpravodajství o průběhu prezidentské 

amnestie a o situaci ve vězeňské službě po propuštění amnestovaných vězňů. 

Další čísla časopisu se věnovala rozsáhlé reformě podmínek výkonu vazby, nové 
trestní legislativě a reformám ve Vězeňské službě ČR a vězeňství vůbec.   

Pracovníci oddělení se dále podíleli na přípravě reprezentačních publikací  

a dalšího informačního materiálu pro různé odbory generálního ředitelství nebo 

jednotlivé organizační jednotky. Další řadu odborných i aktuálních textů 

publikovalo oddělení na internetových stránkách vězeňské služby. V souvislosti 

s přípravou účasti Vězeňské služby ČR na Dnech NATO produkovalo oddělení 
vnějších vztahů asi hodinový dokumentární film o současnosti VS ČR, který je po 

představení na Dnech NATO k dispozici veřejnosti na internetu. V prosinci 

oddělení vnějších vztahů připravovalo oslavy Dne českého vězeňství, spojeného 

s předáním čestného praporu vězeňské služby ministryní spravedlnosti  

a vyznamenáním zasloužilých pracovníků sboru.    
 

 

12.3. Mezinárodní spolupráce 
V oddělení vnějších vztahů kanceláře generálního ředitele Vězeňské služby ČR 

jsou zajišťovány také činnosti spojené s mezinárodními aktivitami.  Hlavními 
oblastmi činnosti jsou poskytování kompletního servisu generálnímu řediteli  

VS ČR a vedení generálního ředitelství v souvislosti s mezinárodními vztahy, 

organizační zajišťování mezinárodních akcí v České republice, překlady  

a tlumočení, poradenství a asistence odborům generálního ředitelství  



a organizačním jednotkám v oblasti rozvoje mezinárodních vztahů  

a mezinárodních projektů, komunikace se zahraničními partnery, poskytování 
informací tazatelům ze zahraničí, příprava textů mezinárodních dokumentů  

o spolupráci, spolupráce na tvorbě a vyhodnocování dotazníků a statistik  

s penitenciární tematikou, provádění dílčích srovnávacích studií, kompletace 

plánů a provádění jejich vyhodnocování a archivace dokumentů a materiálů 

týkajících se mezinárodních vztahů a zahraničních věcí.  

 
VS ČR je spoluzakladatelem MECR - Middle European Countries Roundtable 

(kulatého stolu generálních ředitelů středoevropských vězeňských služeb). Členy 

MECR jsou nejvyšší představitelé vězeňských služeb těchto zemí: Česká 

republika, Chorvatsko, Litevská republika, Maďarská republika, Rakousko, 

Rumunská republika, Slovenská republika, SRN – Bavorsko, Slovinsko  
a Švýcarsko. Pravidelná jednání jsou věnována některému konkrétnímu 

aktuálnímu tématu buďto dlouhodobě diskutovanému ve většině evropských 

vězeňských služeb nebo žhavé novince v rozvoji vězeňství či palčivému problému 

řešenému současně v několika členských vězeňských službách MECR. V roce 

2013 se generální ředitel VS ČR zúčastnil zasedání MECR v Rakousku  
a v Bavorsku.  

 

VS ČR má své zastoupení v ICPA - International Corrections and Prisons 

Association (Mezinárodní sdružení nápravných a vězeňských zařízení), která je 

organizací se širokou mezinárodní působností se statutem zvláštního poradního 
orgánu Hospodářské a sociální rady OSN - Economic and Social Council of the 

United Nations a sdružuje více než tisíc členů z více než 50 zemí. Členkou řídícího 

výboru ICPA je od roku 2010 ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou Gabriela 

Slováková. V roce 2013 se zúčastnila zasedání řídícího výboru, které se konalo v 

březnu ve Filadelfii, a 15. konference ICPA v říjnu v Colorado Springs.  

 
Koncem roku 2011 vznikla nová organizace, která si stanovila za cíl napomáhat 

spolupráci mezi evropskými vězeňskými službami. EuroPris – The European 

Organisation of Prison and Correctional Services – sdružuje evropské vězeňské 

služby se záměrem prosazovat etický a na právech založený výkon vazby  

a výkon trestu a výměnu informací pro podporu realizace tohoto záměru. 
Organizace, která má pomoci při řešení problémů a získávání finančních 

prostředků na vězeňství, získala podporu Evropské unie a Rady Evropy. VS ČR se 

angažovala jako zakládající člen. V současnosti není VS ČR členem EuroPris, ale 

podílí na výzkumech organizovaných či zprostředkovaných EuroPris formou 

elektronických zasílání požadovaných dat.  
 

VS ČR rozvíjí spolupráci s nejbližšími sousedy. V dubnu 2013 uspořádala VS ČR 

setkání generálních ředitelů vězeňských služeb zemí V4. Podobná jednání se 

ukázala jako více než potřebná a všechny strany souhlasily s pokračováním 

těchto aktivit nejen na nejvyšší úrovni. 

Novou tradicí se od roku 2012 stala účast nejvyšších představitelů VS ČR na 
dnech oslav vězeňské služby Polské republiky. V roce 2013 se oslav zúčastnili 

generální ředitel VS ČR, 1. náměstek generálního ředitele a ředitel Akademie VS 

ČR, kteří obdrželi z rukou ministra spravedlnosti Polské republiky medaile za 

zásluhy v penitenciární práci. 

Oslav výročí VS ČR se v prosinci 2013 zúčastnili generální ředitelé VS Polské 
republiky a ZVJS Slovenské republiky. Pozvání také přijali představitelé saského 

policejního ředitelství. 



Výměnné stáže a další akce, které se konají na základě rámcových dohod  

o spolupráci s vězeňskými službami zemí V4, mají mnohaletou tradici. Naposledy 
byly rámcové dohody aktualizovány v roce 2010 (s VS Maďarské republiky)  

a v 2012 (s VS Polské republiky a se ZVJS Slovenské republiky).  

Díky rámcovým dohodám o spolupráci byly v roce 2013 realizovány reciproční 

stáže zástupců českého a polského odboru logistiky generálních ředitelství. ZVJS 

Slovenské republiky přijala na výměnné stáže Odbor vězeňské a justiční stráže 

GŘ VS ČR a Odbor kontroly GŘ VS ČR. Realizátory stáží pro slovenské kolegy 
byly Odbor zdravotní služby GŘ VS ČR a Odbor výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR. 

Výměnná stáž Odboru správního GŘ VS ČR v Maďarsku byla realizována  

v souladu s plánem. Termín reciproční stáže v ČR byl pak na základě dohody  

s maďarskou stranou z organizačních důvodů přesunut na květen 2014. 

Některých z těchto centrálně organizovaných stáží se zúčastnili také zaměstnanci 
a příslušníci z věznic. Recipročně se uskutečnila také odborná stáž analytika 

zahraničních vztahů v Polsku, která navázala na stáž polské specialistky v oblasti 

mezinárodních vztahů v ČR z roku 2012. 

 

13. Vedení vězeňské služby 
 
Generální ředitel VS ČR 

vrchní státní rada 

brig. gen. Petr DOHNAL  

 

První náměstek generálního ředitele 

vrchní státní rada 
plk. Ing. Marian PROKEŠ 

 

Ekonomický náměstek 

vrchní státní rada 

plk. Ing. Tomáš LÍBAL 
 

Náměstek generálního ředitele 

Mgr. Lukáš SOBOTKA 

 

Vrchní ředitel kanceláře generálního ředitele 
vrchní rada 

plk. Bc. Miroslav LOULA 
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