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1. Ekonomika 

1.1. Rozpočet  
Na základě zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 
2014, byly Vězeňské službě České republiky stanoveny správcem kapitoly 

závazné ukazatele schváleného rozpočtu, a to celkové příjmy ve výši  
1 125 153,50 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 8 142 034,20 tis. Kč. V průběhu 
roku se příjmová část rozpočtu snížila o 84 088,00 tis. Kč. Zásadní úprava byla 

provedena snížením kapitálových příjmů o 109 230,55 tis. Kč. Naproti tomu byl 
rozpočet zvýšen nedaňovými příjmy a přijatými dotacemi o 25 142,55 tis. Kč. 

Příjmová část rozpočtu po změnách byla vězeňskou službou splněna na 99,67 %, 
z toho daňové příjmy na 107,11 % a nedaňové příjmy na 82,42 %.  
 

V průběhu roku byla výdajová část rozpočtu navýšena o 97 676,10 tis. Kč. 
Současně byla v ostatních věcných výdajích vázána částka 25 883,80 tis. Kč  

z důvodu nenaplnění kapitálových příjmů za prodej ostatních nemovitostí. Na 
základě usnesení vlády České republiky č. 779 ze dne 22. září 2014 byly  
z kapitoly Všeobecná pokladní správa uvolněny prostředky ve výši 27 162,94 tis. 

Kč na navýšení prostředků na platy o 3,5 % včetně příslušenství, a to jak pro 
příslušníky, tak i pro občanské zaměstnance. Se souhlasem Ministerstva financí 

České republiky byly použity dávky důchodového pojištění a ostatní sociální 
dávky ve výši 77 000,00 tis. Kč na posílení platů včetně příslušenství a na ostatní 

věcné výdaje. Vedle toho bylo uvolněno čerpání vázaných výdajů v souvislosti se 
zvýšenými příjmy v justiční části resortu v částce 84 088,00 tis. Kč. Navýšené 
prostředky byly použity na nezbytné provozní výdaje, a to na zaplacení záloh na 

energie a vodu, nákup materiálu, na opravy a udržování pro rok 2015.  
 

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o schváleném rozpočtu, 
upraveném rozpočtu, čerpání a použití mimorozpočtových zdrojů: 

1.1.1. Příjmy 

 

Schválený Po změnách Skutečnost

Příjmy celkem 1125153,5 1041065,5 1037659,24 99,67281021

v tom:

Nedaňové příjmy, 

kapitálové příjmy a přijaté 

dotace celkem

397 538,72 313 450,72 258 331,29 82,42

Daňové příjmy 727 614,78 727 614,78 779 327,95 107,11

z toho:

Pojistné na důch. poj. 646 768,69 646 768,69 692 152,08 107,02

Organizace SKUT/UR (v %)

Rozpočet 2014

 
 
Daňové příjmy zahrnují příjmy ze správních poplatků, z pojistného na důchodové 

pojištění, z pojistného na nemocenské pojištění a z příspěvku na politiku 
zaměstnanosti. Příjmy z pojistného na důchodové pojištění byly splněny na 

107,02 %, a to v přímé návaznosti na vyplacené objemy služebních příjmů 
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příslušníkům a na vyplacené pracovní odměny vězněným osobám. Rozpočet 

nedaňových kapitálových příjmů a přijatých dotací byl pro vězeňskou službu na 
rok 2014 rozepsán ve výši 397 538,72 tis. Kč a v průběhu roku byl snížen na 313 

450,72 tis. Kč, tj. o 84 088,00 tis. Kč. Toto snížení se realizovalo  
v závěru roku 2014, a týkalo se snížení kapitálových příjmů v rámci kapitoly 
ministerstva spravedlnosti.  

1.1.2. Výdaje  

 

Výdaje celkem 7 913 998,33 8 142 034,20 8 239 710,30 7 882 813,00 95,67

v tom:

Běžné výdaje 7 674 148,36 7 903 402,20 7 953 364,39 7 766 372,75 97,65

v tom:

Platy zaměstnanců a ostatní platby za 

provedenou práci
3 541 711,76 3 581 362,71 3 650 594,82 3 655 312,22 100,13

z toho:

Platy zaměstnanců 3 386 068,42 3 415 450,88 3 481 917,65 3 491 617,18 100,28

Povinné pojistné placené 

zaměstnavatelem
1 203 654,07 1 217 483,69 1 241 022,61 1 240 766,66 99,98

Mzdové náhrady 0,00 0,00 25,15 25,15 100,00

Náhrady mezd v době nemoci 7 681,58 8 000,00 6 003,95 5 912,84 98,48

Převod fondu kulturních a sociálních 

potřeb
34 007,45 35 767,39 36 432,06 34 936,69 95,90

Ostatní věcné výdaje včetně běžných 

výdajů programového financování
1 700 269,23 1 785 928,40 1 819 454,90 1 637 740,20 90,01

Důchody 618 052,67 678 496,00 634 496,00 630 734,71 99,41

Ostatní sociální dávky 576 453,17 604 364,00 571 364,00 566 882,27 99,22

Program protidrogové politiky 5 960,63 4 000,00 4 000,00 3 999,78 99,99

v tom:

Běžné výdaje 5 374,33 4 000,00 4 000,00 3 987,43 99,69

Kapitálové výdaje 586,30 0,00 0,00 12,35 0,00

Program sociální prevence a prevence 

kriminality
5 743,36 4 000,00 4 000,00 4 166,23 104,16

v tom:

Běžné výdaje 5 743,36 4 000,00 4 000,00 4 166,23 104,16

Kapitálové výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kapitálové výdaje 239 849,97 238 632,00 286 345,91 116 440,25 40,66

v tom:

Systémově určené výdaje 239 849,97 238 632,00 286 345,91 116 440,25 40,66

Individuálně určené výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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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 nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové 
výši 82 058,15 tis. Kč, z toho 54 527,97 tis. Kč na profilující výdaje. Dále byly 
zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 6 019,23 tis. Kč, z toho ze 

zisku hospodářské činnosti ve výši 5 999,23 tis. Kč, dále z rezervního fondu ve 
výši 20,00 tis. Kč. 

  
Čerpání věcných podle podseskupení v letech 2009 až 2014 – skutečnost: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Poměr 

2014/201

3

513 Nákup materiálu 804 484 675 208 667 975 705 406,74 640 672,72 668 025,69 1,04

z toho:

Potraviny 430 977 431 070 448 334 454 334,97 332 232,23 401 684,49 1,21

Prádlo, oděv, obuv 69 735 41 292 39 279 30 540,42 31 384,16 54 361,37 1,73

Léky a zdrav. materiál 20 305 16 111 17 305 16 827,28 17 711,16 16 831,57 0,95

514 Úroky a ostatní fin. výdaje 50 10 5 20,78 4,63 11,46 2,47

515 Nákup vody, paliv a energií 556 361 540 562 541 486 576 835,25 629 539,88 517 141,80 0,82

z toho:

Voda 124 709 133 056 135 586 165 668,00 156 579,44 152 018,02 0,97

Teplo 86 499 81 857 77 136 88 368,91 101 434,95 85 302,43 0,84

Plyn 167 525 156 738 166 032 144 837,04 185 466,28 136 261,13 0,73

El. energie 135 388 125 569 124 162 129 744,73 143 739,37 102 368,19 0,71

Pevná paliva 4 117 4 077 3 727 4 232,97 3 405,59 2 467,73 0,72

Poh. hmoty a mazadla 35 481 36 904 32 845 41 934,17 36 251,88 35 931,96 0,99

516 Nákup služeb 212 168 168 605 174 840 151 555,70 151 670,87 176 575,53 1,16

517 Ostatní nákupy 298 932 170 431 188 816 217 181,30 232 779,48 258 084,84 1,11

z toho:

Opravy a udržování 148 076 126 215 130 362 151 221,68 179 250,83 219 509,89 1,22

518 Poskytnuté zálohy a jistiny 62 3 1 2,06 0,49 0,84 1,71

519 Výdaje související s NEI nák. 5 428 6 032 3 923 4 334,12 5 159,90 6 477,68 1,26

533 Příspěvky přísp. organizacím 25 050 21 932 18 200 18 130,00 20 000,00 0,00 0,00

534 Převody vlast. fondům 71 899 71 776 33 427 33 917,29 34 142,45 34 974,69 1,02

z toho:

5342 Převody FKSP 71 444 71 540 33 147 33 817,29 34 007,45 34 936,69 1,03

536 Ost. transfery jiným rozp. 1 464 1 881 1 472 1 499,63 1 450,27 2 997,81 2,07

542 Náhrady placené obyv. 3 594 5 131 7 943 7 900,03 8 052,08 6 265,15 0,78

549 Ostatní transfery obyv. 13 724 13 353 13 558 14 250,33 9 306,63 1 532,04 0,16

590 Ostatní NEI výdaje 2 509 2 718 423 352,98 1 497,28 1 497,28 1,00

Podseskupení, rozpočtová položka

 
Průměrný denní stav vězněných osob 21 853 21 914 22 964 23 338 16 388 17 681 1,08

 
 
Průměrný denní stav vězněných osob dosáhl v roce 2014 počtu 17 681, 

a meziročně tak vzrostl v průměru o 1 293 osob. V roce 2014 byl průměrný 
denní náklad na jednoho vězně za organizační jednotku 954 Kč (tj. náklady na 
platy, pojistné, ostatní věcné výdaje a FKSP). Průměrný denní náklad za celou 

vězeňskou službu na jednoho vězně činil 1 221 Kč (tj. náklady na platy, pojistné, 
ostatní věcné výdaje, FKSP, kapitálové výdaje a sociální dávky).  
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1.2. Platy zaměstnanců 
Pro rok 2014 byl vězeňské službě stanoven celkový počet zaměstnanců ve výši 
11 348 míst. Z toho bylo 7 227 míst příslušníků a 4 121 míst občanských 

zaměstnanců. V měsíci prosinci 2014 byla rozpočtovým opatřením převedena do 
justiční části rezortu 2 místa občanských zaměstnanců.  

Ve srovnání s rokem 2013 se skutečný přepočtený počet u příslušníků Vězeňské 
služby České republiky snížil o 71 osob a u občanských zaměstnanců o 29 osob. 
V průběhu roku 2014 bylo do služebního poměru přijato celkem 319 příslušníků, 

služební poměr ukončilo 248 příslušníků. Rozpočet po změnách na platy 
zaměstnanců a na ostatní platby za provedenou práci byl v celkové výši 

3 650 594,82 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy příslušníků  
a občanských zaměstnanců podle nákladového účtu bylo v roce 2014 následující: 
 

2 243 174,85 27 760

z toho: justiční stráž 291 914,35 23 930

ostatní příslušníci* 1 951 260,50 28 441

1 247 681,79 26 815

Celkem zaměstnanci 3 490 856,64 27 414

Kategorie

Skutečné čerpání  prostředků 

na platy podle nákladového 

účtu v tis. Kč

Průměrný měsíční plat z 

nákladového účtu v Kč

Příslušníci celkem

Občanští zaměstnanci

 
 
*Náklady na platy ostatních příslušníků zahrnují platy příslušníků vězeňské stráže, správní služby, 
Akademie Vězeňské služby České republiky a pověřeného orgánu Vězeňské služby České republiky. 

1.3. 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 1 282 860,00 tis. 

Kč, rozpočet po změnách činil 1 205 860,00 tis. Kč. Rozpočet důchodů byl snížen 
o 44 000,00 tis. Kč a ostatní sociální dávky byly sníženy o 33 000,00 tis. Kč,  
a tím došlo k celkovému snížení o 77 000,00 tis. Kč. Takto uvolněné prostředky 

byly převedeny rozpočtovým opatřením jednak na platy občanských 
zaměstnanců, na ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících výdajů 

(celkem 20 625,00 tis. Kč) a jednak do rozpočtu ostatních věcných výdajů 
(56 375,00 tis. Kč), a to k zajištění běžného chodu věznic, na opravy a udržování 
objektů věznic. 

Celkem byly dávky čerpány ve výši 1 197 616,98 Kč, tj. na 99,32 % rozpočtu po 
změnách. K 31. 12. 2014 bylo vyplaceno 4 150 dávek důchodového pojištění  

a 5 199 dávek výsluhových příspěvků.  
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Za rok 2014 bylo celkem vyplaceno 49 611 dávek důchodového pojištění 

v celkové výši 630 734,71 tis. Kč (v roce 2013 to bylo 49 107 dávek ve výši 
618 052,68 tis. Kč) a 62 937 dávek výsluhových příspěvků v celkové výši 

535 035,40 tis. Kč (v roce 2013 to bylo 63 901 dávek ve výši 547 057,81 
tis. Kč). Za rok 2014 bylo nově přiznáno 192 důchodů a 57 výsluhových 
příspěvků. Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů byla 13 586 Kč, 

invalidních důchodů v prvním stupni invalidity 5 680 Kč, invalidních důchodů ve 
druhém stupni invalidity 7 886 Kč, invalidních ve třetím stupni invalidity 14 228 

Kč, vdovských důchodů 7 937 Kč a sirotčích důchodů 6 911 Kč. U nově 
přiznaných výsluhových příspěvků činila průměrná výše příspěvku 13 770 Kč. 
Na nemocenských dávkách bylo příslušníkům vyplaceno 15 894,00 tis. Kč (v roce 

2013 bylo vyplaceno 12 131,21 tis. Kč). Z toho na peněžitou pomoc v mateřství 
bylo vynaloženo 4 485,70 tis. Kč (v roce 2013 bylo vynaloženo 5 369,46 tis. Kč). 

Odchodné bylo vyplaceno 112 příslušníkům v celkové výši 15 629,20 tis. Kč 
(v roce 2013 bylo vyplaceno 97 příslušníkům ve výši  11 812,02 tis. Kč). 
Průměrné odchodné dosáhlo výše 139,55 tis. Kč, což proti roku 2013 (průměr 

121,77 tis. Kč) znamenalo jeho nárůst o 14,6 %. Na úmrtném bylo pozůstalým 
po třech příslušnících vyplaceno 323,67 tis. Kč (v roce 2013 bylo vyplaceno 

82,67 tis. Kč).  
 
Přehled o skutečných výdajích na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 2010 až 2014: 

2010 2011 2012 2013 2014

Důchody celkem 525 568,46 576 242,47 604 232,55 618 052,67 630 734,71

v tom:

Důchody starobní 478 241,87 530 793,48 558 633,44 570 699,46 583 072,86

Důchody invalidní 3.st 28 263,00 26 617,20 26 315,27 27 885,69 20 066,52

Důchody invalidní 2. st. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,15

Důchody invalidní 1. st. 0,00 0,00 0,00 0,00 5 720,59

Důchody pozůstalých 11 994,44 10 784,89 10 631,97 10 615,07 10 334,62

Sirotčí důchody 7 069,15 8 046,90 8 651,87 8 852,45 8 289,97

Ostatní dávky celkem 608 359,79 617 965,76 587 953,82 576 453,17 566 882,27

v tom:

Odchodné 52 592,86 46 700,28 13 662,85 11 812,02 15 629,20

Nemocenské 12 017,42 13 537,62 13 389,55 12 131,21 11 408,30

Peněžitá pomoc v mat. 4 257,86 4 198,80 4 857,83 5 369,46 4 485,70

Výsluh. přísp. a úmrtné 539 491,65 553 529,06 556 043,59 547 140,48 535 359,07

Celkem 1 133 928,25 1 194 208,23 1 192 186,37 1 194 505,84 1 197 616,98

Název položky

rok 
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Přehled o důchodech a čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 2014: 

Ukazatel
Schválený rozpočet 

2014

Rozpočet po 

změnách
Skutečnost 2014

Čerpání v % 

(skut./RZ)

Výdaje na důchody celkem 678 496,00 634 496,00 630 734,71 99,41

v tom:

Výdaje na starobní důchody

619 496,00 584 496,00 583 072,86 99,76

Výdaje na invalidní důchody (1. až 

3 st.)
34 000,00 30 000,00 29 037,26 96,79

Výdaje na vdovské a vdovecké 

důchody
14 000,00 11 000,00 10 334,62 93,95

Výdaje na sirotčí důchody

11 000,00 9 000,00 8 289,97 92,11  
 
Přehled o vývoji počtu dávek důchodového pojištění a výsluhového příspěvku v roce 2014: 

měsíc starobní
invalidní - 3. 

st.

invalidní - 2. 

st.

invalidní - 1. 

st.
vdovský vdovecký sirotčí

důchody 

celkem

výsluhový 

příspěvek

1 3 681 126 34 68 107 1 110 4 127 5 289

2 3 687 124 34 68 107 1 110 4 131 5 287

3 3 693 123 34 68 104 2 110 4 134 5 272

4 3 707 123 34 68 105 2 111 4 150 5 263

5 3 703 125 32 69 106 2 110 4 147 5 258

6 3 700 125 34 68 103 2 106 4 138 5 250

7 3 693 127 33 69 100 2 96 4 120 5 241

8 3 698 127 32 70 101 2 99 4 129 5 232

9 3 699 125 33 70 95 3 85 4 110 5 227

10 3 706 126 32 71 103 2 93 4 133 5 213

11 3 708 128 34 71 104 2 95 4 142 5 206

12 3 713 128 35 72 103 3 96 4 150 5 199

2014 44 388 1 507 401 832 1 238 24 1 221 49 611 62 937

Počet dávek důchodového pojištění a výsluhových příspěvků vyplacených v roce 2014

 
 
Přehled o vývoji o průměrné výše jednotlivých důchodů a výsluhového příspěvků v roce 2014: 

měsíc starobní
invalidní      3. 

st.

invalidní      2. 

st.

invalidní     1. 

st.
vdovský vdovecký sirotčí

výsluhový 

příspěvek

1 13 052 13 030 7 890 6 886 7 789 8 023 6 581 8 505 

2 13 054 13 037 7 890 6 886 7 674 8 023 6 581 8 517 

3 13 063 13 038 7 890 6 886 7 658 7 886 6 573 8 505 

4 13 072 13 060 7 890 6 849 7 670 7 886 6 574 8 496 

5 13 077 13 071 7 922 6 836 7 682 7 886 6 577 8 499 

6 13 082 13 081 7 998 6 822 7 698 7 886 6 619 8 490 

7 13 079 13 094 7 958 6 814 7 697 7 886 6 635 8 488 

8 13 087 13 079 7 993 7 003 7 699 7 886 6 637 8 488 

9 13 095 13 063 8 000 6 783 7 711 8 104 6 695 8 479 

10 13 090 13 108 7 921 6 774 7 699 7 886 6 622 8 481 

11 13 088 13 135 7 899 6 774 7 733 7 886 6 627 8 492 

12 13 089 13 191 7 907 6 741 7 704 7 531 6 628 8 493 

2014 13 077 13 082 7 930 6 838 7 701 7 897 6 612 8 495 

   Průměrná měsíční výše dávek podle druhu v roce 2014
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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 za jinými 

subjekty).  

 
Přehled o neuhrazených pohledávkách Vězeňské služby České republiky podle jednotlivých 
kategorií k datu 31. 12. 2014: 

Kategorie pohledávek Počet dlužníků
Objem nevymožených 

pohledávek (v tis. Kč)
%

Pohledávky za vězni v aktuálním stavu 10 742 54 551,14 7,27

Pohledávky za propuštěnými vězni 30 252 237 531,87 31,61

Ostatní pohledávky 1 948 459 306,30 61,13

 
 

1.4.1. Pohledávky za vězněnými osobami v aktuálním stavu 

Úhrady pohledávek za vězněnými osobami v aktuálním stavu k 31. 12. 2014 činí 

21 276,84 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání v této kategorii pohledávek k 31. 12. 
2014 byla cca 38 % z objemu pohledávek za vězni v aktuálním stavu. K 31. 12. 
2014 zůstaly nevymoženy pohledávky v objemu 54 551,14 tis. Kč. 

1.4.2. Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu a vazby 

Úhrady pohledávek k 31. 12. 2014 představují částku 6 539,56 tis. Kč. 
Úspěšnost vymáhání ve vztahu k objemu pohledávek za osobami propuštěnými 
z výkonu vazby a trestu je 3 %. Nevymožený objem těchto pohledávek k 31. 12. 

2014 činil 237 531,87 tis. Kč. V obou kategoriích pohledávek se jedná  
o nejobtížněji vymahatelné dluhy, zejména z důvodu nepříznivých sociálních 

a ekonomických poměrů dlužníků. Vězeňská služba v souladu s platnými 
právními normami  a v souladu s § 31 instrukce vymáhá od listopadu 2013 
pohledávky, zejména za vězněnými osobami, exekučně prostřednictvím čtyř 

soudních exekutorů. Soudním exekutorům bylo předáno k vymáhání  
6 614 návrhů na exekuci v celkovém objemu 49 125,38 tis. Kč a ke sledovanému 

období bylo z tohoto objemu vymoženo 1 351,82 tis. Kč, tj. 2,75 %. 

1.4.3. Ostatní pohledávky 

K 31. 12. 2014 činil objem úhrad 768 834,57 tis. Kč a neuhrazený zůstatek této 
kategorie pohledávek byl k tomuto datu evidován ve výši 459 306,30 tis. 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. 2014 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. Na předmětnou 
firmu bylo v roce 2011 vyhlášeno konkursní řízení a pohledávka vězeňské služby 
nebyla přihlášena do seznamu pohledávek. Konkurs na majetek dlužníka byl 

v roce 2014 zrušen, neboť tento majetek byl pro uspokojení věřitelů zcela 
nepostačující. Nepromlčené pohledávky budou uplatněny v rámci soudního řízení. 
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1.5. Výrobní činnost a zaměstnávání vězněných osob 
Ve výkonu trestu odnětí svobody bylo v roce 2014 zaměstnáno všemi formami 
průměrně 7 785 osob ve výkonu trestu odnětí svobody z celkového počtu 12 769 

odsouzených způsobilých k vykonávání práce. Ve srovnání s předchozím rokem 
se snížil počet zaměstnaných odsouzených o 116 osob. Průměrná zaměstnanost 

vězněných osob v roce 2013 byla 67,60 % a v roce 2014 se snížila na 60,97 %, 
což znamená snížení o 6,63 %. 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 zvýšil v roce 2014 počet odsouzených 

zařazených ve vnitřním provozu a vlastní výrobě o 110 osob, počet odsouzených 
zařazených v provozovnách střediska hospodářské činnosti se zvýšil o 168 osob, 

o 241 osob se snížil počet odsouzených zařazených u cizích subjektů a ostatními 
formami práce bylo zaměstnáno o 153 odsouzených méně. V roce 2014 byla 
hospodářská činnost realizována u 19 organizačních jednotek Vězeňské služby. 

Na pracovištích provozoven bylo zařazeno denně průměrně 1 562 odsouzených. 
Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 14 421,39 tis. Kč, což je o 60,28 tis. Kč 

méně než v roce 2013. 
 
Přehled OJ, ve kterých jsou zřízeny provozovny SHČ, měsíční průměrný počet pracovně zařazených 

odsouzených a výsledky hospodaření za rok 2014: 

Název OJ 
Výsledky 
hospodaření za rok 
2014 

Denní průměrný počet 
zařazených 
odsouzených 

Brno 121,28 4 

Č. Budějovice 297,00 24 

Heřmanice 395,66 23 

Horní Slavkov 797,52 134 

Jiřice 3 743,72 11 

Kuřim 958,27 85 

Kynšperk 479,77 95 

Liberec 255,45 36 

Mírov 1 357,39 159 

Nové Sedlo 639,42 78 

Odolov 800,16 85 

Oráčov 144,40 229 

Ostrov 47,56 56 

Praha - Pankrác 99,12 36 

Praha - Ruzyně 144,85 46 

Příbram 360,33 108 

Rýnovice 944,38 110 

Stráž 957,38 195 

Valdice 1 877,73 48 

Celkem 14 421,39 1 562 
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Přehled dosaženého zisku od roku 2010 do roku 2014: 
2010 2011 2012 2013 2014

5 114,03 14 296,87 15 176,82 14 481,67 14 421,39  
 
Zisk provozoven SHČ za období 2010 – 2014: 

 
 
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 2014: 
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1.6. Odměňování zaměstnaných vězněných osob 
Průměrná měsíční odměna odsouzených za rok 2014 byla 3 725 Kč. Ve vnitřním 
provozu a vlastní výrobě mělo 2 452 pracujících odsouzených průměrnou měsíční 

odměnu 4 068 Kč, v provozovnách Střediska hospodářské činnosti mělo 1 562 
pracujících odsouzených průměrnou měsíční odměnu 3 286 Kč a 1 403 

odsouzených zařazených u podnikatelských subjektů mělo průměrnou měsíční 
odměnu 3 834 Kč. Průměrné využití fondu pracovní doby činilo 73,79 %. 
 
Vývoj průměrné měsíční pracovní odměny odsouzených v roce 2014 (v Kč): 

 
 
 

1.7. Programové financování 
 
Výdaje programového financování čerpala Vězeňská služba České republiky v roce 2014 takto: 

Skutečnost 2013 Schválený rozpočet 2014 Rozpočet po změnách 2014 Skutečnost 2014 Plnění v %

241 471,08 238 632,00 288 632,00 117 961,30 40,87  
 

Celkové čerpání výdajů programového financování Vězeňské služby činilo 117 
961,30 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 40,87 %.  

Z toho čerpání kapitálových výdajů činilo 116 440,24 tis. Kč a nekapitálových 
výdajů 1 521,06 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem po změnách z roku 2013, který 

činil 299 044,69 tis. Kč, došlo v roce 2014 ke snížení výdajů o 10 412,69 tis. Kč, 
tj. k poklesu o 3,48 %. 
Ze státního rozpočtu 2014 bylo čerpáno 70 127,64 tis. Kč. Dále byly čerpány 

nároky z nespotřebovaných výdajů, jejichž použití v roce 2014 činilo 47 833,66 
tis. Kč, z toho na projekty OPŽP 8 526,83 tis. Kč a ostatní nároky  

z nespotřebovaných výdajů 39 306,83 tis. Kč. Porovnáním skutečnosti za rok 
2013, kdy bylo čerpáno 241 471,08 tis. Kč, s rokem 2014, došlo u programového 
financování k poklesu čerpání výdajů o 51,15 %. 
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V roce 2014 byly výdaje směřovány do následujících oblastí: 

 
- Obnova vozového parku v celkové výši 26 990 tis. Kč, a to nákup 

autobusu pro dálkovou přepravu, užitkových vozidel a osobních vozidel. 
- Pořízení prostředků sloužící k detekci osob a předmětů – zejména se 

jednalo o akce v celkové výši 7 274 tis. Kč, a to na nákup detekčních 

rámů, RTG zavazadel a detektoru tepové frekvence. 
- Obnova a dovybavení majetkem v oblasti informatiky o akce v celkové výši 

6 700 tis. Kč, a to nákup serverů a diskových polí. 
- Zdravotnické vybavení v celkové výši 4 091 tis. Kč, kde byl realizován 

nákup 10 ks stomatologických souprav. 

- Zvýšení vnitřní bezpečnosti věznic v celkové výši 4 012 tis. Kč. 
- Dále byly realizovány akce: 

- rekonstrukce výtahů v částce 908 tis. Kč, 
- předávací stanice horkovodu v částce 3 753 tis. Kč. 

 

1.7.1. Prostředky Evropské unie a ostatních zahraničních programů 

 
Operační program životní prostředí  
V roce 2014 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. Prostředky byly určeny na 

ekologizaci energetických zdrojů a na snížení energetické náročnosti  
v organizačních jednotkách Vězeňské služby. Celkem byla v roce čerpána částka 
14 703,98 tis. Kč, a to z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let.  

 
Čerpání bylo následující:  

Praha-Ruzyně-ekologizace energ. zdroje 

věznice Ruzyně 0,00 73,75 0,00 73,75

Příbram-snížení energ. náročnosti a využití OZE 

věznice Příbram 3 259,25 6 103,40 5 267,58 14 630,23

Bělušice-snížení energ. náročnosti a využití OZE 

věznice Bělušice 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem
3 259,25 6 177,15 5 267,58 14 703,98

Název projektu
prostředky CZ 

uznatelné

prostředky CZ 

neuznatelné

prostředky 

Evropské unie
Celkem

 
 

Vězeňská služba České republiky v roce 2014 pokračovala v realizaci akce snížení 
energetické náročnosti a využití obnovitelného zdroje energie (OZE) Věznice 
Příbram s termínem dokončení první polovina roku 2015. Dále  byly v realizaci 

dvě další akce, a to Ekologizace energetického zdroje - Vazební věznice Praha 
Ruzyně a Snížení energetické náročnosti a využití obnovitelného zdroje energie 

(OZE) - Věznice Bělušice. První akce měla být dokončena počátkem roku 2013, 
ale z důvodu problémů s dodavatelem stavby není akce ukončena. Druhá akce 
měla být dokončena počátkem roku 2014, ale z důvodu problémů s dodavatelem 

stavby není akce rovněž ukončena. 
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Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

Na realizaci projektů operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost byly 
v průběhu roku 2014 čerpány finanční prostředky ze státního rozpočtu a zároveň 

i z profilujících nároků z minulých let. Schválený rozpočet a rozpočet po změnách 
výdajů celkem byl ve výši 22 586,73 tis. Kč, v tom podíl národního financování 
ve výši 3 388,01 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 19 198,72 tis. Kč. 

Čerpání výdajů celkem ve výši 201,37 tis. Kč, v tom podíl národního financování 
ve výši 30,21 tis. Kč a podíl zahraničních zdrojů ve výši 171,16 tis. Kč. 

Vězeňská služba se zabývala v průběhu roku 2014 realizací projektu 
Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách Vězeňské služby České 
republiky se zaměřením na zmapování a analýzu stávajícího systému 

bezpečnostních procesů v podmínkách Vězeňské služby České republiky - 
Generálního ředitelství, vazebních věznic, věznic a Akademie Vězeňské služby 

České republiky. Cílem bylo optimalizovat a implementovat navržené řešení 
vedoucí ke zkvalitnění bezpečnostních procesů a zvýšení bezpečnosti informací 
a komunikace. Projekt byl ukončen k 30. 6. 2014. 

 

ze státního 

rozpočtu

kryté příjmem z 

rozpočtu EU
celkem

ze státního 

rozpočtu

kryté příjmem z 

rozpočtu EU
celkem

mzdové výdaje 

vč. příslušenství
753,03 4 088,26 4 841,29 30,21 171,16 201,37

ostatní věcné 

výdaje
2 634,98 15 110,46 17 745,44 994,39 5 634,88 6 629,27

celkem 3 388,01 19 198,72 22 586,73 1 024,60 5 806,04 6 830,64

Projekty OP LZZ

31.12.2014

Rozpočet po změnách Skutečnost

Optimalizace systému ochrany informací v podmínkách VS ČR

 
 

1.7.2. EHP Norsko 
Součástí běžných i kapitálových výdajů byly v roce 2014 prostředky určené na 

financování projektů v rámci programu CZ 15 Budování kapacit a spolupráce 
v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů z dotačního titulu Norských 

fondů v celkové výši 23 800,00 tis. Kč. Dne 23. 9. 2014 zprostředkovatel 
programu CZ 15, Ministerstvo financí České republiky, schválilo pět předem 
definovaných projektů, tedy z tohoto důvodu čerpání finančních prostředků bylo 

minimální. Čerpaly se především mzdové prostředky a ostatní věcné výdaje 
v celkové výši 248,64 tis. Kč (čerpání Norské fondy ve výši 198,91 tis. Kč, 

čerpání státní rozpočet ve výši 49,73 tis. Kč), dílčí čerpání u jednotlivých 
projektů bylo následující (poměr: 20 % státní rozpočet, 80 % Norské fondy): 
 

- Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců 
vězeňské služby – mzdové výdaje ve výši 170,06 tis. Kč a ostatní věcné 

výdaje ve výši 23,99 tis. Kč; 
- Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo 

– mzdové výdaje ve výši 9,83 tis. Kč; 

- Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z Věznice 
Opava – mzdové výdaje ve výši 14,92 tis. Kč; 

- Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Příbram – 
mzdové výdaje ve výši 14,92 tis. Kč; 

- Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18-26 let ve 
Věznici Kuřim – mzdové výdaje ve výši 14,92 tis. Kč. 
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2. Zacházení s vězněnými osobami 
 
Do zacházení s obviněnými a odsouzenými v roce 2014 se podstatně promítl 

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. Výše uvedený zákon novelizoval zákon č. 293/1993 Sb. (dále jen zákon 
o výkonu vazby) a zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody  

a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o výkonu trestu odnětí 
svobody) zejména v oblastech: 

 
- umísťování obviněných a odsouzených, 
- práva a povinnosti obviněných a odsouzených, 

- kázeňská pravomoc nad obviněnými, 
- sociální podmínky odsouzených a poskytování zdravotních služeb. 

 
Zásadní změna nastala ve výkonu trestu odnětí svobody u doživotně 
odsouzených. Nově byl upraven výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených, 

přičemž doživotně odsouzení již nemusí obligatorně vykonávat trest odnětí 
svobody v odděleních se zesíleným stavebně technickým zabezpečením, ale 

mohou na základě rozhodnutí ředitele věznice vykonávat trest odnětí svobody  
i ve standardním oddělení výkonu trestu odnětí svobody. Byla tak odstraněna 
segregace této specifické skupiny odsouzených. Výše uvedené změny v zákoně  

o výkonu vazby a o výkonu trestu odnětí svobody se musely nutně zapracovat  
i do legislativy Vězeňské služby České republiky.  

 
V roce 2014 počet vězněných osob opět výrazně narostl, a to zhruba o 2500. 
Amnestie prezidenta republiky vyhlášená 1. ledna 2013 tak snížila počet 

vězněných osob pouze na přechodnou dobu. Vězeňská služba již na konci roku 
2014 byla nucena posoudit nezbytnost znovuotevření zakonzervovaných 

ubytovacích kapacit.  
 

2.1. Výkon vazby 
Vězeňská služba v roce 2014 pokračovala ve zlepšování podmínek výkonu vazby 

na základě úkolu ministra spravedlnosti, který byl zadán v roce 2013. Zlepšování 
podmínek výkonu vazby spočívá zejména ve zvyšování materiálního  

a technického standardu, který je garantován právní úpravou výkonu vazby. 
Rovněž v roce 2014 došlo ve zkvalitňování a zvýšení četnosti odborného 
zacházení s obviněnými. 

2.2. 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 po jejich propuštění. V roce 2014 byl základní rámec činností 
specializovaných oddělení stabilizovaný; tato oddělení fungují v celé vězeňské 

službě standardním způsobem. Aktuálně jsou oddělení specializovaná pro výkon 
trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním 
návykových látek zřízena v osmi věznicích, oddělení specializovaná pro výkon 
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trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování v pěti věznicích, 

oddělení specializovaná pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací ve 
čtyřech věznicích, oddělení specializovaná pro výkon trestu odsouzených  

s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením ve třech 
věznicích, oddělení specializovaná pro výkon ochranného léčení v pěti věznicích  
a oddělení specializovaná pro výkon trestu odsouzených trvale pracovně 

nezařaditelných ve 13 věznicích. Ve Věznici Světlá nad Sázavou je zřízeno 
oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených matek s dětmi. I v roce 

2014 byly realizovány standardizované programy GREPP pro pachatele 
sexuálního násilí na dětech, intervenční program pro pachatele násilí KEMP  
a intervenční program pro pachatele dopravních nehod PARDON. 

2.3. Program 3Z 
V roce 2014 se nadále realizoval 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 se standardně 
provádí v mnoha věznicích, má již svoji tradici a lektoři si program chválí jako 
smysluplný a účinný prostředek pro práci s pachateli trestných činů efektivní ve 

snižování kriminogenních rizik. Na podzim bylo vyškoleno dalších 12 lektorů  
a program se rozšířil do dalších pěti věznic – nyní se tedy může realizovat  

v celkem 22 věznicích. 

2.4. Program TP 21 Junior 
V roce 2014 se realizoval program TP 21 JUNIOR (Terapeutický program pro 
juniory do 21 let) ve všech třech věznicích, kde je zřízeno oddělení mladistvých. 

Program je terapeuticky-edukačně zaměřen na mladistvé odsouzené 
s problémem násilí a představuje účinný prostředek ke snižování (zejména) 
aktuálního násilí ve věznici. To se určitou měrou odráží i v klesající statistice 

případů spáchaného násilí mladistvými.  Ve Věznici Všehrdy se uskutečňuje 
program standardně od pilotního ověření, ve Věznici Pardubice se program dobře 

ujal a procházejí jím všichni přítomní mladiství odsouzení. V novém oddělení ve 
Věznici Heřmanice se realizovaly první dva běhy programu a tým ho postupně 

adaptuje na místní podmínky.   

2.5. Extramurální aktivity 
Extramurálními aktivitami se rozumí doplňující mechanismy k odbornému 
zacházení s odsouzenými. Mezi instituty extramurálních aktivit se řadí přerušení 

výkonu trestu, opuštění věznice a akce mimo věznici. Akce mimo věznici jsou 
realizované 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 republiky počátkem roku 2013 

přinesla pokles počtu odsouzených, což se projevilo i v poklesu počtu 
odsouzených zapojených do extramurálních aktivit jak v roce 2013, tak v roce 
2014. 
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  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PVT 868 939 1 273 1 442 915 847 

OV 2 167 2 086 2 535 2 757 1 803 1 812 

AMV 2 330 3 332 2 973 3 393 2 188 1 980 

Vysvětlivky: 

   PVT = přerušení výkonu trestu odnětí svobody 

OV = opuštění věznice 

  AMV = akce mimo věznici 

   

2.6. Změna vnější diferenciace 
V roce 2014 pokračovala realizace změny vnější diferenciace věznic. Vládní návrh 

zákona řešící změnu vnější diferenciace předložený v roce 2013 Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky byl vládou 3. února 2014 vzat zpět s tím, 

že navržené řešení vyžaduje širší odbornou diskuzi. Tato úprava počítá s redukcí 
dosavadních čtyř typů věznic (dohled, dozor, ostraha a zvýšená ostraha) na dva 
typy, přičemž o zařazení odsouzeného do typu věznice bude nadále rozhodovat 

soud, a 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. Druhý návrh předpokládá redukci 
dosavadních čtyř typů věznic na jeden typ, kdy o zařazení odsouzeného do typu 

věznice bude rozhodovat Vězeňská služba České republiky. 
 

2.7. Zacházení s doživotně odsouzenými 
Zacházení s doživotně odsouzenými prošlo zásadní změnou na základě nové 
legislativy. Zacházení s doživotně odsouzenými již není pouze v kompetenci 
konkrétních věznic, kde je zřízeno oddělení se zesíleným stavebně technickým 

zabezpečením, ale je možné, aby doživotně odsouzený, pokud je vyřazen na 
základě rozhodnutí ředitele věznice z oddělení se zesíleným stavebně technickým 

zabezpečením, vykonával trest odnětí svobody v kterékoli  věznici. V současné 
době vykonávají trest doživotního trestu odsouzení zařazení ve věznici typu se 
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zvýšenou ostrahou a ve věznici typu s ostrahou, nicméně vězeňská služba 

předpokládá, že soud může v budoucnu rozhodnout i o přeřazení doživotně 
odsouzeného do věznice typu s dozorem. 

 
V roce 2014 pokračovaly věznice Valdice, Karviná a Mírov po zakončení pilotního 
projektu Vytvoření a ověření funkčnosti nového modelu dlouhodobého zacházení 

s kategorií doživotně odsouzených vězňů orientovaného na snižování jejich 
nebezpečnosti (2009-2011) v realizaci některých prvků tohoto modelu (například 

práce s trestnou činností, rozvoj kompetencí). Po přijetí výše uvedených 
legislativních změn, dochází k vyhodnocování výsledků pilotního projektu v praxi 
a aktuální stav výkonu trestu u této kategorie odsouzených. Další krok bude 

směřovat k postupnému nastavení jednotného modelu zacházení a jeho 
implementaci v praxi. 

2.8. SARPO 
V roce 2014 se ve všech věznicích realizoval regulérní provoz nástroje na 
hodnocení rizik a potřeb SARPO (Souhrnná analýza rizik a potřeb odsouzených). 
Tato metodika zpracování komplexní zprávy o odsouzeném nahradila ve všech 

vazebních věznicích a věznicích předchozí postupy a bylo dokončeno po technické 
a organizační stránce zabezpečení celého systému. Pracovní tým provedl třetí 

velkou modifikaci nástroje na základě poznatků z praxe a vlastního vyhodnocení. 
Zároveň vyškolil za rok zhruba dalších 350 uživatelů-hodnotitelů, takže k 31. 12. 
2014 bylo proškoleno celkem 1079 odborných zaměstnanců VS České republiky. 

 
Speciální pedagogové:  195   Psychologové:   130  

Sociální pracovníci: 128   Vychovatelé:   626  
 
V polovině roku se konalo dvoudenní pracovní setkání všech 50 koordinátorů  

v Akademii VS České republiky ve Stráži pod Ralskem. Celkově bylo pomocí 
nástroje SARPO od jeho spuštění zpracováno přes 22 tisíc komplexních zpráv. 

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. 

2.9. 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 až pro 150 
chovanců. K 31. prosinci 2014 bylo ve výkonu zabezpečovací detence umístěno 

40 chovanců. 
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2.10. Oblast realizace protidrogové politiky 
V roce 2014 se realizace protidrogové politiky vězeňské služby nadále řídila 
Plánem činnosti VS České republiky 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 2014 se provádělo 
dobrovolné léčení drogově závislých ve specializovaných odděleních osmi věznic. 
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 zůstala v porovnání s rokem 2013 zachována. Poradny 
drogové prevence nadále fungovaly ve všech věznicích. V roce 2014 bylo 
novelizováno nařízení generálního ředitele, které upravuje činnost těchto 

poraden. V roce 2014 mělo třicet dva věznic bezdrogovou zónu se standardním 
zacházením. Ve třech věznicích je zřízena bezdrogová zóna s terapeutickým 

zacházením. V roce 2014 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. Nadále byla věnována zvýšená pozornost zamezení 

průniku návykových látek do objektů Vězeňské služby České republiky a jejich 
detekce v těchto objektech prostřednictvím různých druhů prohlídek včetně 
prohlídek s využitím speciálních protidrogových psů. V oblasti spolupráce 

jednotlivých věznic s nestátními neziskovými organizacemi poskytujícími 
protidrogové služby ve věznicích v roce 2014 v porovnání s minulým hodnotícím 

obdobím mírně vzrostla intenzita poskytování protidrogových služeb ve věznicích  
i mimovězeňskými subjekty. 

2.11. Spolupráce s institucemi a organizacemi 
Účelem a smyslem spolupráce vězeňské služby s institucemi a organizacemi bylo 

v roce 2014 zefektivnění práce s vězněnými osobami, podpora jejich účasti na 
naplňování účelu výkonu trestu a jejich participace na přípravě cílové skupiny na 

přechod do civilního života. Vězeňská služba se zaměřila na nestátní neziskový 
sektor, který je důležitou součástí společnosti a poskytuje širokou paletu služeb. 
Na základě identifikovaných potřeb vězněných osob mapovaly organizační 

jednotky v průběhu roku 2014 situaci v oblasti služeb nestátních neziskových 
organizací jak na lokální úrovni, tak v rámci celé republiky. Předmětem zájmu 

byly zejména organizace poskytující sociální služby, vzdělávací aktivity a další 
aktivity, které by doplňovaly nabídku služeb poskytovaných zaměstnanci 
vězeňské služby. Spolupráce se realizovala buď formou partnerství na 

individuálních projektech, nebo formou dlouhodobé spolupráce na základě 
uzavření dohody o spolupráci. Na tradičně kvalitní úrovni byla spolupráce  

s Probační a mediační službou České republiky, charitativními organizacemi  
a církvemi.  

2.12. Sociální práce v organizačních jednotkách 
Sociální práce v organizačních jednotkách byla primárně zaměřena na přípravu 

cílové skupiny vězněných osob na plynulý přechod do občanského života  
a schopnost soběstačného způsobu života v souladu se zákonem. Hlavním cílem 

sociální práce byla i nadále snaha, aby vězeň pochopil svou situaci, adaptoval se 
na změněné podmínky a získal nové kompetence pro aktivní zapojení do života 
společnosti po propuštění a dokázal zvládat náročné životní situace. Individuální  
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i skupinové intervence sociálních pracovníků byly zaměřeny na kompenzaci 

osobních deficitů vězněných osob, odborné sociálně právní poradenství, 
zprostředkování kontaktů vězněných osob s extramurálním světem, upevňování 

rodinných vztahů, pomoc a podporu při řešení nejrůznějších životních situací. 
Rok 2014 byl v rámci kontinuální sociální práce ve znamení dalšího 
zintenzivňování spolupráce se sociálními kurátory, úřady práce a Českou správou 

sociálního zabezpečení. Za tímto účelem byl realizován seminář, kterého se 
zúčastnili sociální pracovníci věznic, zástupci úřadu práce a sociální kurátoři, 

sociální pracovníci věznic se v několika případech zúčastnili regionálních setkání 
se sociálními kurátory.   V nastaveném trendu bude sociální práce ve vězeňství 
pokračovat i v následujících letech.  Sociální práce v českém vězeňství je i nadále 

integrální součástí sociální sítě v České republice.  

2.13. Křehká šance 
Při realizaci individuálního projektu Probační a mediační služby České republiky 

Křehká šance, na kterém vězeňská služba participuje, došlo v roce 2014 k dvěma 
podstatným změnám. Probační a mediační služba České republiky požádala  
v dubnu 2014 o prodloužení doby realizace projektu do 31. 8. 2015, rozšíření 

aktivit projektu, navýšení rozpočtu, přesunu prostředků mezi jednotlivými 
kapitolami, navýšení monitorovacích indikátorů, změnu v realizačním týmu  

a rozšíření stávajících aktivit. Vzhledem k tomu, že poskytovatel dotace 
ministerstvo práce a sociálních věcí žádosti vyhovělo, byl zpracován dodatek  
č. 1 ke Smlouvě o partnerství, který byl signován statutárními zástupci obou 

institucí.   V říjnu roku 2014 byly přijaty další podstatné změny v projektu, 
kterým bylo prodloužení doby realizace projektu do 31. 10. 2015. Byl zpracován 

a signován dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství. Vězeňská služba i nadále plní 
při realizaci všechny úkoly, které jí byly stanoveny ve Smlouvě o partnerství, 
uzavřené mezi oběma institucemi dne 6. 6. 2013.  

2.14. Příprava odsouzených na propuštění 
Příprava odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody se realizuje 
ve všech věznicích v podmínkách standardního výkonu trestu nebo v režimu 

výstupních oddělení. Činnosti související s přípravou odsouzeného vyžadují 
spolupráci státních i nestátních organizací. Proto Vězeňská služba České 
republiky spolupracuje s mnoha poskytovateli sociálních služeb, zapojuje se do 

reintegračních projektů, do projektů sociálních inovací. Vězeňská služba České 
republiky dále využívá služeb externích organizací v oblasti dluhového 

poradenství, pracovního poradenství a dalšího vzdělávání. Motivovaným 
odsouzeným jsou dále nabízeny odborné rekvalifikační kurzy (bezplatné  
i hrazené).  

2.15. Výkon trestu odnětí svobody odsouzených cizinců 
Cizinci tvoří v celkovém počtu vězněných osob přibližně osm procent (ve výkonu 
vazby 25 % a ve výkonu trestu šest procent). Nejpočetnější zastoupení 
představují občané Vietnamu, Slovenska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Polska 

a Makedonie. Odborné zacházení s vězněnými cizinci zastřešují ve věznicích tzv. 
koordinátoři pro zacházení s cizinci. V oblasti zabezpečení odborného zacházení  

s vězněnými cizinci Vězeňská služba České republiky spolupracuje se státními  
i nestátními institucemi zabývajícími se problematikou cizinců na území České 
republiky i mimo její území. Jejich zkušenosti a znalosti jsou využívány pro 

rozšíření znalostí odborných zaměstnanců VS České republiky.      
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3. Bezpečnost  
 
Prioritním úkolem pro vězeňskou a justiční stráž v roce 2014 byl posun k posílení 

vnější a vnitřní bezpečnosti střežených objektů Vězeňské služby České republiky, 
v budovách soudů, státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti České 

republiky a v jiných místech jejich činností. Dalším úkolem v gesci odboru 
vězeňské a justiční stráže, na který byla zaměřena pozornost v roce 2014, bylo 
bezpečné zajištění realizace všech druhů eskort a minimalizace 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. 

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

a signálně zabezpečovacími prostředky se vězeňská služba v roce 2014 
pohybovala na úrovni podobné letům minulým. Bezpečnost v jednotlivých 
zařízeních Vězeňské služby České republiky byla, s ohledem na rozdílnou úroveň 

technického vybavení a různorodou stavební dispozicí střežených objektů, 
hodnocena jako velice odlišná. 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. 

Zabezpečovací technologie a úroveň stavebně technických prostředků jsou 
dlouhodobě palčivým problémem českého vězeňství, který se ani v roce 2014 

nepodařilo řešit. Řada operačních středisek pochází z 80. let minulého století  
a i prostá údržba těchto archaických systémů je obtížná vzhledem k tomu, že 
náhradní součástky se dávno nevyrábějí. Opravy byly závislé z velké části na 

svépomoci a improvizaci.  
 

Obnova zabezpečovacích technologií v minulosti vzhledem k vysokým nákladům 
narážela především na nedostatek finančních prostředků. Jedná se o velice 
nákladné projekty, které v rámci jednotlivých organizačních jednotek vězeňské 

služby vyžadují investice v řádech desítek milionů korun. Průběžná revitalizace 
majetku vězeňské služby v oblasti operačních středisek, včetně koncových prvků 

zabezpečovacích technologií a stavebně technických prostředků je základním 
cílem k zajištění požadované míry bezpečnosti střežených objektů, vyžadujícím 
koncepční řešení s nastavením jasných pravidel a odpovídajícího systému. V roce 

2014 byla tato ožehavá otázka zahrnuta jako zásadní cíl  
k napravení v rámci nově připravované koncepce českého vězeňství. Vězeňská 

služba již v oblasti revitalizace zmíněných technologií a stavebně technických 
prostředků v roce 2014 provedla prvotní zmapování situace a potřeb  
v jednotlivých organizačních jednotkách.  

 
Dalším ožehavým tématem bezpečnostního charakteru pro rok 2014 byl opakující 

se nedostatek provozuschopných přenosných radiostanic pro spojení v rámci 
plnění služebních povinností. Odbor vězeňské a justiční stráže byl nucen ve 
spolupráci s odborem logistiky reagovat na žádosti jednotlivých organizačních 

jednotek k doplnění stanovených minimálních kvót radiostanic, které vytyčují 
hranici bezpečnostního rizika pro jednotlivé organizační jednotky vězeňské 
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služby. Díky úzké spolupráci se ve většině podařilo zajistit přerozdělení funkčních 

radiostanic v rámci celého resortu tak, aby všechny organizační jednotky měly  
k praktickému výkonu služby dostatečný počet radiostanic v minimálním 

stanoveném množství. Nedílnou součástí plnění úkolů strážní služby v roce 2014 
bylo zamezení průniku nebezpečných a nepovolených předmětů do vazebních 
věznic a věznic. I v tomto směru se vězeňská stráž v roce 2014 potýkala se 

zastaralostí technických prvků elektronického systému střežení a s nedostatkem 
moderních technických prvků, které by byly schopny možné průniky 

nepovolených předmětů odhalit.  

3.2. Mimořádné události  
Celkově lze bezpečnostní situaci v českých věznicích v hodnoceném období roku 
2014 považovat za relativně stabilizovanou. Vězeňskou službou České republiky 

byly zaznamenány mimořádné události v různém stupni závažnosti, které 
dokonale prověřily akceschopnost nejen vězeňské služby, ale i dalších 

bezpečnostních složek. Jako nejzávažnější mimořádná událost v roce 2014 byl 
vyhodnocen útěk odsouzeného z mimovězeňského zdravotnického zařízení při 
eskortě, která spadala do pravomoci Vazební věznice Praha – Pankrác. Tato 

mimořádná událost byla důsledkem profesního pochybení na straně příslušníků 
velených k eskortní činnosti.  

 
Další podobnou mimořádnou událostí byl pokus o útěk odsouzené ženy při 
eskortě rovněž z mimovězeňského zdravotnického zařízení ve Vazební věznici 

Teplice. Ačkoliv se včasnou reakcí eskortujících příslušníků podařilo zabránit 
dokonání útěku, i zde bylo šetřením zjištěno profesní pochybení eskortujících 

příslušníků. Ve dvou případech byla zjištěna příprava k útěku, a to obviněných  
z Vazební věznice Litoměřice a jednoho odsouzeného z Věznice Odolov. V případě 
uvedeného pokusu o útěk a přípravy útěku bylo díky okamžité reakci zabráněno 

v dokonání útěku.  
 

Deset odsouzených zneužilo nepovoleným odchodem zařazení na nestřežené 
pracoviště, pět odsouzených zneužilo přerušení výkonu trestu odnětí svobody 
tím, že se nevrátiti zpět do věznice, a dva odsouzení zneužili volný pohyb mimo 

věznici v souvislosti s plněním pracovních úkolů, a jeden odsouzený  
pak v souvislosti s udělením volné vycházky. V roce 2014 se stalo 19 případů 

napadení příslušníka nebo zaměstnance vězeňské služby. Z toho ve dvou 
případech byl napaden příslušník obviněnou osobou, ve 14 případech napadla 
odsouzená osoba příslušníka a ve dvou případech civilního zaměstnance. Civilní 

osobou byl v roce 2014 napaden jeden příslušník. V jednom případě byla 
jednáním civilní osoby ohrožena bezpečnost eskorty Vazební věznice Praha – 

Pankrác prováděné za účelem přemístění vězněných osob.  

3.3 Eskorty  
Eskortování vězněných osob je z dlouhodobého hlediska považováno za jednu  
z nejrizikovějších činností v oblasti výkonu služby vězeňské stráže. Trvalý nárůst 

celkového počtu vězněných osob od doby po vyhlášení amnestie se již v roce 
2014 výrazněji promítl do statistik o počtech eskortovaných osob. Ze 

statistických údajů jednoznačně vyplývá, že eskortní činnost narůstá a opět se 
stává aktuálním tématem v oblasti bezpečnosti.     
 

V roce 2014 bylo eskortováno celkem 127 721 vězněných osob. V porovnání  
s rokem 2013, kdy bylo eskortováno celkem 91 950 vězněných osob, činí nárůst 
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28%. Meziroční nárůst stavu vězněných osob pak představuje 11% z celkových 

16 645 vězněných osob v roce 2013 na 18 658 v roce 2014 (stav k 31. 12.). Je 
zřejmé, že nárůst eskortní činnosti byl v roce 2014 zapříčiněn zvýšením 

celkového počtu vězněných osob. Možným ukazatelem skutečného nárůstu počtu 
eskort je průměrný počet eskort realizovaných s jednou vězněnou osobou. Zatím 
co v roce 2013 činil tento průměr 5,52 eskorty, v roce 2014 se tento průměr 

navýšil na 6,84 eskorty na jednu vězněnou osobu. Z tohoto pohledu se nejedná  
o dramatický nárůst eskortní činnosti.  

 
V roce 2014 byly provedeny celkem čtyři letecké eskorty.  Z toho dvě eskorty 
byly realizovány k převzetí odsouzených do České republiky ze Španělska  

a Japonska. Další dvě eskorty byly provedeny za účelem vydání z České 
republiky do zemí Evropské unie Nizozemí a Chorvatska. Podle nových pravidel 

Evropské unie, ke kterým se Česká republika zavázala, vydání odsouzených do 
států Evropské unie, které ratifikovaly příslušnou smlouvu, zajišťují orgány 
vydávající země. Všechny uvedené eskorty se odehrály bez komplikací. 

 
V roce 2014 Vězeňská služba České republiky nenakupovala žádná nová speciální 

eskortní vozidla. I když se situace v oblasti eskortních vozidel významně 
nezhoršila, nadále zůstává nedořešený požadavek nákupu nového pancéřového 

eskortního vozidla pro potřeby eskort nebezpečných vězňů.  

3.4. Služební kynologie 
Vězeňská služba České republiky měla v roce 2014 v péči 152 služebních psů 
určených pro ochranu a obranu (z toho 113 psů v kategorii všestranný a 39 psů 

kategorie obranný) a 82 služebních psů vycvičených k detekci omamných  
a psychotropních látek (psi protidrogoví). Dále bylo 56 psů ve fázi přípravy. 
Celkově se početní stavy služebních psů meziročně v zásadě nezměnily (rozdíl 

tvoří čtyři psi), pouze bylo přistoupeno k nové evidenci služebních psů tak, aby 
byl jednoznačně oddělen stav služby schopných psů a psů v přípravě.  

 
Základní příprava psovodů a základní výcvik služebních psů Vězeňské služby 
České republiky byl v roce 2014 převážně realizován na základě meziresortních 

dohod u jiných bezpečnostních sborů. Orientace vězeňské kynologie na speciální 
kynologii z hlediska boje proti průniku omamných a psychotropních látek do 

střežených objektů byla v roce 2014 zachována, avšak opatření učiněná ve 
Výcvikovém středisku služební kynologie v Jiřicích byla oproti předpokladu pouze 
dílčí. Šlo zejména o navýšení ubytovací kapacity a rozšíření výcvikových 

prostorů. Tato, byť dílčí opatření, však umožnila zorganizovat ve Vězeňské službě 
České republiky historicky první plnohodnotný základní výcvikový kurz 

protidrogových psů, a snížit tak závislost vězeňské protidrogové kynologie  
v oblasti výcviku služebních psů na ostatních resortech. I tak ale nemůže 

současné výcvikové středisko v Jiřicích konkurovat výcvikovým střediskům 
ostatních bezpečnostních sborů a neumožňuje realizovat záměry odboru 
vězeňské a justiční stráže v plném rozsahu, například tedy výcvik protidrogových 

psů rozšířený o schopnost detekovat omamné a psychotropní látky ukryté přímo 
na těle osob.  

 
Odbor vězeňské a justiční stráže reagoval v oblasti protidrogové kynologie na 
trend přehozů nedovolených předmětů jako jedné z forem průniku drog do 

věznic. Výcvik speciálních protidrogových psů byl upraven tak, aby protidrogoví 
psi byli připraveni tyto látky vyhledat, i pokud budou přehozeny do prostoru 
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věznice.  Závislost Vězeňské služby České republiky na výcvikových střediscích 

jiných resortů přináší nejenom organizační problémy, ale negativně se odráží i na 
úrovni vycvičenosti služebních všestranných a obranných psů, která neodpovídá 

požadavkům na výkon služby. 
 
Používání všestranných a obranných psů ve vězeňské praxi má nejen přímý 

bezpečnostní význam, ale především má význam v oblasti prevence, neboť pouze 
přítomnost dobře vycvičeného a dobře se prezentujícího psa vytváří dostatečný 

psychologický účinek k dodržení kázně a pořádku u vězněných osob. Přivolání  
a přítomnost psovoda se psem v místě konfliktu je ve většině případů zcela 
dostačují ke zklidnění situace, takže není potřeba použít jiné donucovací 

prostředky.  

3.5. Justiční stráž  
V roce 2014 disponovala justiční stáž celkem 1055 služebními místy, 

seskupenými do 103 místních jednotek. U 33 jednotek je služba vykonávána  
v nepřetržitém režimu, zbylých 70 jednotek zajišťuje výkon služby zejména  
v pracovní době soudu v pracovních dnech s určeným časovým přesahem podle 

potřeb konkrétní justiční organizace. Jednotky justiční stráže byly seskupeny do 
deseti oblastí a do 30. 9. 2014 personálně přiřazeny celkem  

k 20 vazebním věznicím, věznicím a ústavům pro výkon zabezpečovací detence.  
 
S účinností od 1. 10. 2014 byl sjednocen systém řízení oblastí justiční stráže  

a všech 103 jednotek justiční stráže bylo přiřazeno pod deset věznic podle 
personální příslušnosti oblastního velitele. Pod jinou organizační jednotku bylo 

přiřazeno 16 jednotek v šesti oblastech.  
 
V polovině roku 2014 byl zahájen pilotní projekt připojení vybraných jednotek 

justiční stráže v obvodu Krajského soudu v Plzni a v obvodu Krajského soudu  
v Ostravě - Vazební věznice Olomouc do počítačové sítě Vězeňské služby České 

republiky. Na základě jeho vyhodnocení byla v závěru roku 2014 zahájena 
jednání se statutárními zástupci soudů a státních zastupitelství tak, aby bylo 
možné v průběhu roku 2015 zajistit připojení všech jednotek justiční stráže  

k počítačové síti Vězeňské služby České republiky. Jejich připojením bude 
příslušníkům justiční stráže umožněn nejen přístup ke všem služebním 

předpisům, aktualitám a spisové službě, ale také bude možné efektivně 
realizovat profesní přípravu, případně jiná školení formou plnohodnotného  
e-learningu. 

 
Také v roce 2014 se odbor vězeňské a justiční stráže soustředil při kontrolní 

činnosti na úseku justiční stráže na prověřování činností u vstupů do střežených 
objektů. V rámci zkvalitnění těchto činností se jednotky justiční stráže zúčastnily 

v Akademii Vězeňské služby České republiky v prvním pololetí šesti běhů 
specializačního kurzu Taktika provádění kontrol vstupujících osob pro justiční 
stráž. Současně byly do programu Akademie VS České republiky zařazeny také 

tři běhy specializačního kurzu Zdokonalovací kurz pro justiční stráž zaměřeného 
na integraci poznatků z výcviku taktické přípravy, sebeobrany, použití 

donucovacích prostředků, včetně střelné zbraně a právních aspektů služebního 
zákroku.  
 

Ve druhém pololetí se uskutečnilo devět běhů specializačního kurzu určeného pro 
velitele jednotek justiční stráže – Taktika provádění kontrol vstupujících osob pro 
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justiční stráž, kterého se zúčastnili všichni velitelé jednotek justiční stráže. Šlo 

zkrácenou formu výuky tématu prezentovaného strážným justiční stráže. Účelem 
uvedeného kurzu bylo podrobné seznámení velitelů jednotek justiční stráže  

s obsahem a průběhem výuky tak, aby byli schopni efektivně provádět kontrolní 
činnost u podřízených příslušníků na strážních stanovištích u vstupů do 
střežených justičních objektů. 

4. Personalistika 

4.1. Změny organizační struktury 
Rok 2014 přinesl řadu personálních změn, které zahájila ministryně spravedlnosti 

České republiky, když ke dni 4. dubna 2014 odvolala tehdejšího generálního 
ředitele VS České republiky a na toto místo jmenovala ředitele Věznice Rapotice 
Pavla Ondráška. Z důvodu zefektivnění řídící činnosti byly ve vedení VS České 

republiky provedeny změny v nejvyšší řídící sféře. Bylo zrušeno služební místo  
1. náměstka generálního ředitele a nově byla vytvořena služební místa náměstka 

generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu a náměstka generálního ředitele 
pro vzdělávání a odborné zacházení. Další dvě funkce náměstků, a sice funkce 
ekonomického náměstka generálního ředitele a náměstka generálního ředitele 

byly sloučeny a pravomoci převedeny do gesce nově zřízené funkce náměstka 
generálního ředitele pro ekonomiku a logistiku. Kromě již uvedených 

organizačních změn, které byly provázeny změnami personálními, se další 
personální změny uskutečnily ve vedení odborů generálního ředitelství  

a některých organizačních jednotek. 
Ke dni 1. července 2014 byl zrušen odbor právní generálního ředitelství. Cílem 
decentralizace je zvýšení samostatnosti organizačních jednotek vytvořením míst 

právníků v organizačních jednotkách, kde je to pro Vězeňskou službu České 
republiky potřebné. Na generálním ředitelství má většina odborů svého právníka.  

 
Dalším krokem byla transparentnost organizační struktury generálního 
ředitelství. Byl nastaven proces postupného převádění některých tabulkových 

míst u činností řízených z generálního ředitelství ze struktury organizačních 
jednotek. Cílem tohoto opatření je optimalizace počtu zaměstnanců generálního 

ředitelství tak, aby se kompenzovala omezení vynucená administrativními 
restrikcemi před několika lety.  

4.2. Psychologické pracoviště 
Samostatné psychologické pracoviště bylo na základě posouzení jeho nízké 

efektivity a přínosu zrušeno a nahrazeno jiným systémem. Provedenou 
reorganizací byly psychologické činnosti a služby začleněny pod řízení odboru 
výkonu vazby a trestu. Tím bylo v souladu s potřebami Vězeňské služby České 

republiky obnoveno uspořádání z první poloviny roku 2012. 

4.3. Přijímání nových pracovníků 
V roce 2014 pokračovala z důvodu přetrvávající finanční nedostatečnosti regulace 

přijímání nových zaměstnanců do služebního či pracovního poměru. Zvyšující se 
počet neobsazených míst se v první polovině roku stabilizoval, v následujících 
měsících byla tato místa naplňována. Skutečný počet zaměstnanců se tak 

meziročně zvýšil o 80.  
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Fluktuace u příslušníků dosáhla čtyř procent, u zaměstnanců to bylo devět 

procent. Jejich úbytek se dařilo nahrazovat bez větších problémů. Nižší 
atraktivitu práce vězeňského personálu dokládá fakt, že v rámci prostupnosti 

mezi bezpečnostními sbory opustilo Vězeňskou službu České republiky  
o 32 příslušníků více, než kolik jich z jiných bezpečnostních sborů přišlo. Lze 
očekávat, že ke stabilizaci zaměstnanců v dalším období přispěje úprava platů ve 

smyslu novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v jejímž důsledku byl  
u občanských zaměstnanců vězeňské služby zrušen odečet až tří platových 

stupňů podle dosažené praxe. Pozitivní úprava platových tarifů byla realizována  
i u příslušníků. 
 

Koncem roku 2014 se do finální fáze dostala příprava znovuotevření objektu 
Velké Přílepy, který byl po amnestii prezidenta republiky k 1. lednu 2013 

zakonzervován. Zprovoznění objektu je očekáváno v prvním čtvrtletí 2015, 
kapacita zaměstnanců byla stanovena na 65 tabulkových míst. Zároveň je ve fázi 
rozpracování příprava na zprovozňování dalších objektů, a to Poštorné a Vyšních 

Lhot. 
 

Do roku 2015 vstupovala Vězeňská služba České republiky se sníženým počtem 
tabulkových míst, a to 7 185 služebních míst příslušníků (-42) a 4 098 

pracovních míst zaměstnanců v pracovním poměru (-21). 
 
Plánované a skutečné počty zaměstnanců (stav k 1. lednu) 

Rok 

Přidělená systemizovaná místa Obsazená systemizovaná místa 

Rozdíl 

Příslušníci 

Zaměstnanci 

v pracovním 

poměru 

Celkem 

Příslušníci 

Zaměstnanci 

v pracovním 

poměru 

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 

2015 7185 1065 4098 11283 6778 1035 3891 10669 614 

 
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 23 výběrových řízení. 
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4.4. Péče o zaměstnance 
V rámci personální politiky věnuje Vězeňská služba České republiky trvale 
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. 
 
Pokles byl v roce 2014 zaznamenán v zastoupení žen v řídících funkcích. Jestliže 

v roce 2012 jejich podíl v řídících funkcích činil  23,9%  a v roce 2013 24,4%, 
pak v roce 2014  se stav snížil na 20,8%. Celkový podíl počtu žen ve Vězeňské 

službě České republiky však zůstává bez výrazné změny stavu a k 31. 12. 2014 
činí 24,4%. 
 

Jako již každoročně byl personál Vězeňské služby České republiky za odvedenou 
kvalitní práci oceněn udělením medailí a plaket. Předání se uskutečnilo především 

při slavnostním aktu u příležitosti oslav Dne českého vězeňství. V roce 2014 bylo 
celkem uděleno 484 ocenění, počet má zvyšující se tendenci. 
 

 
Druhy medailí a plaket Počet udělených medailí a plaket 

Medaile Vězeňské služby České republiky I. stupně 5 

Medaile Vězeňské služby České republiky II. stupně 6 

Medaile Vězeňské služby České republiky III. stupně 36 

Medaile Za věrnou službu I. stupně 3 

Medaile Za věrnou službu II. stupně 22 

Medaile Za věrnou službu III. stupně 207 

Medaile Za statečnost 3 

Medaile Vězeňské služby České republiky Za zásluhy o rozvoj 28 

Čestná medaile Vězeňské služby České republiky 70 

Plaketa Vězeňské služby České republiky I. stupně 78 

Plaketa Vězeňské služby České republiky II. stupně 26 

Celkem 484 

 
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 

převážně realizovány v zařízeních Vězeňské služby České republiky - Zotavovna 
Přední Labská, Zotavovna Pracov a Zotavovna Praha. Využívána je i forma 
lázeňské léčebně rehabilitační péče, která je realizována na základě smlouvy 

s některým z poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče v České 
republice. Během roku byla zrušena možnost ozdravných pobytů nestandardní 

formou rehabilitačních aktivit na základě individuálního plánu. V roce 2014 
jednotlivé formy ozdravných pobytů absolvovalo celkem 1852 příslušníků.  
 

4.5. Celoživotní vzdělávání 
Významnou součástí personální strategie a praxe v rámci řízení lidských zdrojů 
bezpečnostního sboru a správního úřadu Vězeňské služby České republiky je 
koordinace celoživotního vzdělávání vězeňského personálu. Dlouhodobě jsou 

nejpočetnější skupinou personálu Vězeňské služby České republiky ti, kteří 
dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou. Jde především o příslušníky, kdy 
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tento stupeň vzdělání je vyžadován na ustanovení na služební místa až do  

6. tarifní třídy včetně. 
 
Rozložení vzdělanosti příslušníků a zaměstnanců VS ČR v roce 2014 podle dosaženého stupně 
vzdělání 

 
 

Kladený důraz na vzdělání se pravidelně projevuje zvyšujícím se počtem 
příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby České republiky, kteří dosáhli 

vysokoškolského vzdělání ukončením bakalářského nebo magisterského 
studijního programu. Zatímco ke konci roku 2010 bylo ve Vězeňské služby České 
republiky 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 2014 to bylo již 2 904 (27,2 

%) zaměstnanců. 
 
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 Vězeňské služby České republiky. Pozornost byla 

věnována tvorbě nových vnitřních předpisů v souvislosti s koncepčními změnami 
řízení VS České republiky. Veškeré vnitřní předpisy byly v souladu s principy 
rovných příležitostí.  

  

základní

střední

maturita

vyšší odb.

bakalář

magistr
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5. Odbor zdravotnické služby 

5.1. Poskytování zdravotních služeb 
V systému poskytování zdravotních služeb nedošlo oproti předchozím letům  
k zásadním změnám. Zdravotní služby jsou buď přímo poskytovány Vězeňskou 

službou České republiky, anebo není-li tak možné, jsou zajišťovány 
u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb. Vězeňská služba České 
republiky poskytuje zdravotní služby ve zdravotnických zařízeních jednotlivých 

věznic a vazebních věznic, a to ve formách a rozsahu, který je dán platným 
oprávněním k poskytování zdravotních služeb. Obecně lze konstatovat, že na 

každé věznici je poskytována ambulantní zdravotní péče v oboru všeobecné 
praktické lékařství a většinou též v oboru zubní lékařství. Zastoupení dalších 
oborů se liší podle jednotlivých věznic a je odvislé od potřeby dané věznice  

a reálné možnosti splnit zákonné požadavky na minimální věcné a technické 
vybavení a zejména personální zabezpečení, které pro nezájem zvláště ze strany 

lékařů v poslední době mnohdy představují základní překážku. Lůžková péče je 
poskytována v lůžkových nemocničních zařízeních Vazební věznice Praha-Pankrác 
a Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno. 

 
Zdravotní péče je poskytována primárně osobám ve výkonu vazby, trestu odnětí 

svobody nebo zabezpečovací detence. Současně Vězeňská služba České 
republiky registruje menší počet pacientů z řad svých příslušníků a zaměstnanců, 

přičemž zpravidla jde o pacienty s mnohaletou registrací. Dalšími zdravotními 
službami, které Vězeňská služba České republiky poskytuje, jsou pracovně-
lékařské služby, a to v plném rozsahu jak pro vězněné osoby, tak pro všechny 

příslušníky a zaměstnance.  
 

Zvláštní skupinu zdravotních služeb poskytovaných Vězeňskou službou České 
republiky představuje ochranné léčení, které v současné době vykonávají 
vězněné osoby ve Věznici Znojmo (protitoxikomanické), Věznici Rýnovice 

(protitoxikomanické), Věznici Heřmanice (protialkoholní, pro patologické 
hráčství), Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava 

(protitoxikomanické, protialkoholní a pro patologické hráčství pro ženy)  
a ve Věznici Kuřim (sexuologické). Ve všech případech jsou to výkony 
ochranných léčení uložených a nařízených v ambulantní formě, neboť ústavní 

ochranné léčení za současných podmínek ve Vězeňské službě České republiky 
fakticky vykonávat nelze. 
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5.2. Poskytování zdravotních služeb vězněným osobám 
 
Statistické údaje srovnávající objem poskytované ambulantní zdravotní péče vězněným osobám za 

poslední 3 roky je vyčíslen v porovnávacích tabulkách: 
Ambulantní léčebně preventivní péče o obviněné a 
odsouzené 

2014 2013* 2012 

počet provedených vyšetření a ošetření 389 126 328 265 412 928 

z toho 

preventivní prohlídky 15 010 13 995 18 558 

dispenzární 
prohlídky 

13 058 12 774 18 354 

stomatologická 
vyšetření a ošetření 

64 747 59 118 71 011 

počet provedených vyšetření ambulantními specialisty 60 444 52 510 63 678 

z toho 

odborná vyšetření ve 
zdrav. zařízeních VS 

40 515 34 803 42 268 

odborná vyšetření 
mimo zdrav. zařízení 
VS 

19 886 17 707 21 410 

počet dispenzarizovaných 7 342 8 208 10 279 

počet drogově závislých 9 384 8 468 11 463 

úmrtí** 30 - - 

z toho 
sebevraždy 9 8 13 

vraždy 0 0 0 

sebepoškození 362 485 402 

z toho 
pokus o sebevraždu 121 89 87 

hladovka 209 240 297 

počet onemocnění HIV/AIDS 35 20 18 

* data významně ovlivněna amnestií prezidenta republiky 
** viz tabulka níže 

 

Ze shora uvedených statistických údajů je zřejmý skokový nárůst celkového 
počtu zdravotních výkonů oproti roku 2013 (nárůst o 60 861, tj. 18,5%). Pokles 

z roku 2013 tak byl z 71,89% vyrovnán. Nicméně je třeba zohlednit skutečnost, 
že statistická data z roku 2013 byla silně ovlivněna amnestií prezidenta 
republiky, a tedy významným snížením počtu vězněných osob.  

 
Relevantnější je tedy porovnání dat z roků 2014 a 2012, v nichž byl počet 

vězněných osob srovnatelnější. Je tak možné konstatovat, že sledované 
ukazatele sice v meziročním srovnání výrazně vzrostly, avšak v porovnání 
s rokem 2012 zaznamenaly většinou v podstatě pouze nepatrný pokles (např. 

počet výkonů se snížil pouze o 23 802, tj. o 5,76 %). 
 

Pro přehled je níže uveden bližší popis meziročního srovnání. 
- Počet provedených preventivních prohlídek meziročně vzrostl o 1 015 

případů, tzn. o 7,25 %. 

- Zatímco klesl počet dispenzarizovaných osob (o 866 osob), došlo 
k mírnému nárůstu počtu dispenzárních prohlídek (o 284).  

- Počet zdravotních výkonů provedených lékaři ve specializovaných oborech, 
tj. oborech mimo všeobecné praktické lékařství a zubní lékařství, vzrostl  
o 7 934, tedy o 15,11 %, přičemž nárůst zaznamenaly jak výkony 

prováděné lékaři Vězeňské služby České republiky, tak výkony prováděné 
lékaři mimovězeňských poskytovatelů. Přes pohybující se počty vyšetření, 

jejichž proměnlivost je navázána na počty vězněných osob, zůstává poměr 
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mezi vyšetřeními provedenými v rámci zdravotní péče poskytované 

Vězeňskou službou České republiky a péče zajišťované u mimovězeňských 
poskytovatelů stabilní, a to jak v meziročním srovnání, tak při porovnání 

s rokem 2012. Podíl zajišťovaných vyšetření na celkovém počtu 
specializovaných vyšetření se pohybuje okolo hranice 33 % (rok 2014 – 
32,90 %; rok 2013 – 33,72 %; rok 201 – 33,62 %). S ohledem na stále 

nepříliš uspokojivou personální situaci ve zdravotnické službě lze 
považovat udržování tohoto poměru na stejné úrovni za v zásadě pozitivní. 

- Počet stomatologických vyšetření vzrostl o 5 626, tj. o 9,52 %. 
- Počet drogově závislých osob meziročně vzrostl o 916, tj. o 11,16%). 

5.2.1. Poskytování lůžkové péče vězněným osobám 

Lůžkovou péči poskytuje Vězeňská služba České republiky jednak ve Vazební 

věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno (v oborech infekční 
lékařství, pneumologie a ftizeologie, psychiatrie a dále tzv. obecnou následnou 
péči), a jednak ve Vazební věznici Praha-Pankrác (v oborech chirurgie, vnitřní 

lékařství a dále tzv. obecnou následnou péči). 
 

počet hospitalizovaných ve VN 2014 2013 2012  

Brno 1 072 865 1 000  

Praha 1 333 1 244 1 765  

celkem 2 405 2 109 2 765  

 

Z přehledu je zřejmý zejména nárůst hospitalizovaných osob ve Vazební věznici  
a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno, a to o 207 osob, čili o 23,93 %, 

čímž došlo i k nárůstu oproti roku 2012. Souběžně s tím vzrostl též počet 
hospitalizovaných osob ve Vazební věznici Praha - Pankrác, avšak v podstatě 

polovičním tempem (nárůst o 89 osob, tj. o 7,15 %).  
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5.2.2. Vazební věznice Praha - Pankrác 

Počet lůžek v nemocnici s poliklinikou Vazební věznice Praha - Pankrác v roce 
2014 činil 103, ve srovnání s minulými obdobími tak nedošlo k žádné změně.  

 

Vazební věznice Praha-Pankrác: 2014 2013 2012 

počet hospitalizovaných 1 333 1 244 1 765 

z toho 

oddělení chirurgických oborů 815 836 1 154 

oddělení interních oborů 518 408 611 

počet úmrtí 8 6 13 

z toho 

sebevraždy 1 0 0 

vraždy 
0 0 0 

počet provedených odborných vyšetření a ošetření 
ambulantně  

9 104 6 124 14 972 

 
V nemocnici s poliklinikou Vazební věznice Praha - Pankrác činil celkový počet 
hospitalizací v roce 2014 celkem 1 333 (z toho na oddělení chirurgických oborů 

815 a 518 na oddělení interních oborů), přičemž je zřejmý rostoucí podíl 
hospitalizací na oddělení interních oborů na úkor hospitalizací na oddělení oborů 

chirurgických přibližně o 6 %. Počet ambulantně provedených odborných 
vyšetření se zvýšil o 2 980, tj. o 48,66%. 

5.2.3. Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno 

Počet lůžek v nemocnici s ambulantními službami Vazební věznice a ústavu pro 

výkon zabezpečovací detence Brno činil v roce 2014 celkem 113 lůžek, tedy 
shodně jako v nemocnici Vazební věznice Praha – Pankrác nedošlo ke změnám. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací 
detence Brno: 

2014 2013 2012 

počet hospitalizovaných 1072 856 1 000 

z toho 

interní oddělení 167 202 215 

infekční oddělení   121 145 140 

jednotka intermed. péče 82 0 81 

následná lůžková péče, dř. 
oddělení s ošetřovatelskou péčí 

334 206 225 

psychiatrické oddělení 368 282 339 

počet úmrtí 3 - - 

z toho 

sebevraždy 1 - - 

vraždy 0 - - 

počet provedených odborných vyšetření a ošetření 
ambulantně 

3 352 4 960 4 512 
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V nemocnici s poliklinickými službami Vazební věznice a ústavu pro výkon 

zabezpečovací detence Brno činil celkový počet hospitalizací 1 072, což 
představuje nárůst o 216, tj. o 25 %. Na rozdíl od druhého lůžkového zařízení 

Vězeňské služby České republiky byl počet hospitalizovaných osob v loňském 
roce nepatrně vyšší než v roce 2012, čili v roce před amnestií prezidenta 
republiky, konkrétně je to o 72 případů navíc.  

5.3. Detenční ústavy 
Detenční ústavy jsou zřízeny při Vazební věznici Brno a při Věznici Opava. 
  

DETENCE - BRNO 2014 2013 2012 
 

chovanci detenčních ústavů celkem 24 29     32 
 

počet vyšetření celkem 1924 2 053 1 488 
 

z toho          praktický lékař 278 676 434 
 

  psychiatr 652 492 387 
 

  psycholog 320 305 223 
 

  zubní lékař 148 92 59 
 

  odborný lékař 279 249 385 
 

 

 

DETENCE - OPAVA 2014 2013 
 

chovanci detenčních ústavů celkem 16 9 
 

počet vyšetření celkem 416 185 
 

z toho          praktický lékař 223 56 
 

  psychiatr 174 101 
 

  zubní lékař 15 4 
 

  odborný lékař 4 2 
 

 
Zatímco ve Vazební věznici Brno kontinuálně ubývá počet osob ve výkonu 

zabezpečovací detence, ve Věznici Opava je trend zcela opačný, neboť se zde 
počet chovanců meziročně téměř zdvojnásobil. Celkově však za rok 2014 přibyli 
pouze dva chovanci. Při porovnání údajů z Vazební věznice Brno a Věznice Opava 

je očividný markantní rozdíl v počtu zdravotních výkonů připadajících na jednoho 
chovance. Zatímco v Opavě je to 26 vyšetření na chovance, v Brně připadá na 

jednoho chovance vyšetření 80. Důvodem pro tento rozdílný poměr je možné 
spatřovat ve skutečnosti, že nástupním detenčním ústavem je brněnský, což 
znamená, že právě zde jsou prováděny základní diagnostiky pacientů. Nárůst 

počtu vyšetření na jednoho chovance je v meziročním srovnání patrný jak 
v Opavě (o 6), tak v Brně (o 9). 

5.4. Problematika HIV/AIDS 
Celkem bylo za rok 2014 poskytnuto vězněným osobám v souvislosti s HIV/AIDS 
poradenství celkem 1230 vězněným osobám (z toho 970 mužům a 260 ženám); 
vyšetření pak bylo realizováno u 801 osob (z toho u 705 mužů a u 96 žen). 

Z uvedeného počtu provedených vyšetření byla nově zjištěna pozitivita HIV/AIDS 
v pěti případech (u tří mužů a dvou žen).  
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5.5. Úmrtí vězněných osob v roce 2014 
V roce 2014 zemřelo ve Vězeňské služby České republiky 30 vězněných osob. 
Celkový počet úmrtí v obou vězeňských nemocnicích byl 11 (Brno - tři úmrtí, 

Praha-Pankrác - osm úmrtí), tj. 36,6 % všech úmrtí ve Vězeňské službě České 
republiky za rok 2014. Pokud jde o šetření příčiny úmrtí vězněných osob, lze 

konstatovat, že s výjimkou jednoho případu bylo uzavřeno šetření všech úmrtí 
z roku 2013. Úmrtí z roku 2014, byla prozatím prošetřena ve 20 případech, tj. 
v cca 66 %.  

 
 

 

 

Při posuzování a hodnocení statistických údajů je třeba zohledňovat zvláštnosti, 
které poskytování zdravotních služeb pro osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí 
svobody nebo zabezpečovací detence přináší. Ačkoli legislativní rámec stanovuje 

pouze dílčí a v zásadě nevýznamné odchylky pro uvedené osoby, tak režimová 
opatření přijímaná v intencích právních předpisů a specifická skupina pacientů 

vytvářejí svým způsobem unikátní prostředí, na které nelze bez dalšího pohlížet 
stejně jako na civilní poskytovatele zdravotních služeb. 
 

Přejmeme-li zmíněnou premisu, pak z výše uvedených dat obecně vyplývá, že 
kvantitativní objem zdravotních služeb poskytovaných vězněným osobám 

narůstá, přičemž je vzhledem ke specifikům vězeňské medicíny vždy výrazně 
vyšší, jak v mimovězeňském prostředí. Tento trend nelze považovat za 
neočekávaný, neboť je přímo provázán s počtem vězněných osob. 

Jako pozitivní je možné hodnotit poměr mezi vyšetřeními poskytovanými 
Vězeňskou službou České republiky a zajišťovanými u mimovězeňských 

poskytovatelů. V tomto směru není patrný negativní vývoj, který by měl svůj 
odraz v nepoměrném zvýšení počtu zdravotních eskort. 
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6. Odbor správní 

6.1. Interní akty řízení 
V období od 1. ledna do 31. prosince roku 2014 bylo Generálním ředitelstvím 
Vězeňské služby České republiky vydáno 81 řádným způsobem evidovaných 

interních aktů řízení, a to: 
 

- 61 nařízení generálního ředitele, 

- šest metodických listů, 
- dva pokyny generálního ředitele, 

- 12 pokynů ředitele odboru. 
 
V celkovém objemu došlo v roce 2014 oproti roku 2013 ke snížení počtu 

vydaných i platných vnitřních předpisů. Nelze však hovořit o zásadním nebo 
markantním snížení, neboť v roce 2014 došlo k zásadnímu nárůstu novelizačních 

předpisů. Z celkového počtu 61 vydaných nařízení generálního ředitele bylo šesti 
nařízení zrušeno, šest novelizováno a 27 nařízení bylo vydáno jako novelizačních. 
Nejčastěji zastoupeným interním aktem řízení je ve vězeňské službě nařízení 

generálního ředitele (63 %), dále pak metodické listy ředitelů odborů (18 %)  
a jejich pokyny (7 %), stejnou měrou jsou zastoupena nařízení ministra 

spravedlnosti a pokyny generálního ředitele (6 %). 

6.2. Ochrana osobních údajů 
V souvislosti s prováděním dozoru nad dodržováním zákonem stanovených 
povinností při zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů 

zahájil v únoru 2014 státní kontrolu Vězeňské služby České republiky podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. Jejím předmětem bylo dodržování povinností 
správce/zpracovatele osobních údajů stanovených v hlavě II zmíněného zákona, 
a to v souvislosti s evidencí a identifikací vězněných osob.  Kontrola byla  

v podstatě uzavřena až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2014, kdy Vězeňská služba 
České republiky obdržela protokol o kontrole. V závěru tohoto protokolu je 

zdůrazněno, že kontrolou nebylo zjištěno porušení povinnosti vězeňské služby dle 
zákona č. 101/2000 Sb. v souvislosti s vedením evidence a identifikace vězných 
osob. Součástí předmětného protokolu byla doporučení, která vězeňská služba 

postupně implementuje do praxe. 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů v roce 2014 realizoval zároveň druhou státní 
kontrolu, jejímž předmětem bylo dodržování povinností správce/zpracovatele 
osobních údajů při provozování kamerového systému ve Vazební věznici 

Litoměřice. Jak plyne z protokolu o kontrole, kontrolní orgán shledal, že Vazební 
věznice Litoměřice používá kamerový systém k účelu vymezenému vnitřním 

předpisem, jehož obsah stanoví všem osobám, které mají přístup k záznamům 
kamerového systému, povinnost mlčenlivosti, určuje systém archivace záznamů 
a kontrolní mechanismy, které brání jejich zneužití. Kontrolní orgán uzavřel, že 

provedenou kontrolou nebylo zjištěno porušení příslušných ustanovení zákona na 
ochranu osobních údajů, a seznal vysokou úroveň zabezpečení osobních údajů  

a systémovost řešení. 
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6.3. Volby 2014  
Ve dnech 23. a 24. května 2014 byly ve Vězeňské službě České republiky 
realizovány volby do Evropského parlamentu. Z celkového počtu 17 454 osob ve 

výkonu zabezpečovací detence, výkonu vazby a výkonu trestu odnětí osoby bylo 
16 310 oprávněných voličů, z nichž se voleb zúčastnilo celkem 3 289. Volební 

účast vězněných osob v těchto volbách dosáhla 20,17 %. Nejvyšší počet 
vězněných osob, které se zúčastnily voleb, byl zaznamenán ve Věznici Valdice. 
Celkem tam volilo 232 vězněných osob. 

 
Ve dnech 10. a 11. října a 17. a 18. října 2014 se ve Vězeňské službě České 

republiky konalo první a druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. 
Z celkového počtu 18 234 vězněných osob bylo při prvním kole voleb v jedenácti 
vazebních věznicích a věznicích 458 oprávněných voličů, z nichž se voleb 

zúčastnilo celkem 101 voličů. Volební účast vězněných osob v prvním kole činila 
22,05 %. Ve druhém kole senátních voleb bylo z celkového počtu 18 306 

vězněných osob 454 oprávněných voličů, z nichž se voleb zúčastnilo celkem  
97 voličů. Volební účast vězněných osob ve druhém kole činila 21,37 %. 
 

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se ve vězeňské službě zároveň uskutečnily volby 
do zastupitelstev obcí. Z celkového počtu 18 234 vězněných osob bylo šest 

oprávněných voličů z Vazební věznice Hradec Králové a Vazební věznice 
Olomouc, z nichž se voleb zúčastnili pouze dva voliči ve Vazební věznici Hradec 
Králové. Volební účast vězněných osob v těchto volbách tak dosáhla 33,33 %. 

6.4. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
V roce 2014 bylo vůči povinným subjektům, organizačním jednotkám, podáno 
celkem 87 žádostí o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu  

k informacím, což představuje nárůst o více než 117 % oproti roku 
předcházejícímu. Žadatelům o poskytnutí informace bylo plně vyhověno ve  
44 případech. Odmítnuto podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném 

přístupu bylo celkem 38 žádostí. Odloženo bylo celkem 23 žádostí o poskytnutí 
informace. Z analýzy žádostí plyne skutečnost výrazného ovlivnění výsledného 

údaje tím, že dva žadatelé rozeslali žádosti o sdělení informací v podstatě na 
všechny vazební věznice a věznice. Ostatních žádostí tak bylo minimálně. 
 

Odbor správní v této souvislosti zabezpečil instruktážně-metodické zaměstnání  
k praktickým otázkám aplikace zákona o svobodném přístupu k informacím (ve 

dnech 4. a 5. září 2014 v prostorách Akademie Vězeňské služby). Aktuální otázky 
poskytování informací byly nedílnou součástí také celorepublikové porady 
vedoucích oddělení správních ve dnech 25. až 27. června 2014. K ujednocení 

postupu a lepší vzájemné koordinaci při vyřizování žádostí přispělo i metodické 
zaměstnání a proškolení institutů a právní úpravy zákona o svobodném přístupu 

k informacím na poradě tiskových mluvčí (14. května 2014). Na přelomu roku 
2013 a 2014 se podařilo prohloubit vzájemné pracovní vztahy s oddělením styku 
s veřejností – úsek agendy zákona o svobodném přístupu k informacím 

Ministerstva spravedlnosti České republiky. Dále byla navázána nová či užší 
spolupráce s odpovědnými úseky a zaměstnanci jiných bezpečnostních sborů, 

když se vězeňská služba – generální ředitelství zúčastnila a prezentovala 
výsledky a své zkušenosti při poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím na semináři k dané problematice pořádaném Policejním 

prezidiem České republiky. 
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7. Odbor kontroly 
 

7.1. Stížnosti 
V roce 2014 bylo prošetřeno a uzavřeno celkem 1302 stížností. Proti 

předchozímu roku byl zaznamenán nárůst počtu vyřízených stížností o 12 podání.  
 
Přehled všech vyřízených stížností podle výsledku prošetření:  

důvodné 18    1,4 %  

částečně důvodné  46    3,5 %  

důvodné z objektivních příčin 7    0,5 %  

nedůvodné 1 231   94,6 %  

celkem 1 302  100,0 %  

 

Počet stížností důvodných, částečně důvodných a důvodných z objektivních příčin 
nebo nezaviněných Vězeňskou službou České republiky meziročně vzrostl,  

z 67 na 71, jejich procentní zastoupení vzrostlo o 0,2 %, a vykazuje tak 5,4 % 
všech vyřízených stížností.  
 

V roce 2014 (k 31. 12. 2014) byl zaznamenán nárůst celkového počtu vězněných 
osob na 18 658, tedy o 2013 osob, což činí 10,8 %. Přes výrazné zvýšení počtu 

vězněných osob byl zaznamenán pouze nepatrný nárůst počtu jimi podaných 
stížností, a to z 1 250 na 1 260 stížností, tedy o 10 stížností, tj. o 0,8 %. 
Důvodnost stížností v této kategorii stoupla z 62 na 68 stížností. Z uvedených 

1260 stížností bylo 17 stížností vyhodnoceno jako důvodných, 44 jako částečně 
důvodných a sedm jako důvodných z objektivních příčin nebo nezaviněných 

Vězeňskou službou České republiky. Procentní zastoupení stížností s prvky 
důvodnosti u vězněných osob tak představuje 5,4 %. U stížností civilních osob 

byl zaznamenán nárůst jejich počtu o dvě, a to ze 40 na 42 podání. Z tohoto 
celkového počtu byla jedna stížnost vyhodnocena jako důvodná a dvě jako 
částečně důvodné. Důvodnost stížností u této kategorie stěžovatelů významně 

poklesla, a to z 12,5 % na 7,1 %.  

7.2. Řídící a kontrolní systém 
Kontrolní činnost odboru kontroly Generálního ředitelství Vězeňské služby České 
republiky byla v roce 2014 realizována na základě příkazů k provedení kontroly 

nebo na základě trvalého zmocnění ke kontrole. V hodnoceném období bylo 
provedeno ze strany odboru kontroly osm kontrolních akcí. V daném případě se 

jednalo o operativní kontrolní činnost. Níže jsou podrobněji uvedeny veškeré 
vykonané kontroly v jednotlivých organizačních jednotkách s konkrétním 
zaměřením, a to: 

 
 

- Jedna kontrola byla zaměřena na dodržování platných právních norem pro 
výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a výkon zabezpečovací detence 
(Věznice Vinařice). 

- Tři kontroly byly zaměřeny na funkčnost řídícího a kontrolního systému 
věznice (Věznice Kynšperk nad Ohří, Věznice Všehrdy, Věznice Karviná). 

- Čtyři kontroly byly zaměřeny na dodržování platných právních předpisů 
v souvislosti s pracovní činností občanských zaměstnanců nebo služební 
činností příslušníků VS České republiky (Vazební věznice Ostrava, Vazební 
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věznice Praha-Ruzyně, Věznice Pardubice, Vazební věznice Hradec 

Králové). 
 

V souvislosti s realizací operativních kontrol a prováděným šetřením je dále 
nutno zmínit, že odbor kontroly ve třech případech vystavil z nařízení 
generálního ředitele Vězeňské služby České republiky příkaz k provedení výše 

uvedeného druhu kontroly pro odbor vězeňské a justiční stráže, odbor výkonu 
vazby a trestu a odbor personální generálního ředitelství VS České republiky. 

 
Dílčí nedostatky, jež vyplynuly z realizované kontrolní činnosti, byly, případně 
jsou ve stanovených termínech jednotlivými organizačními jednotkami 

odstraňovány. Pět kontrolních akcí z výše uvedeného počtu bylo v kalendářním 
roce 2014 realizováno odborem kontroly v součinnosti s odborem vězeňské  

a justiční stráže, odborem výkonu vazby a trestu generálního ředitelství 
Vězeňské služby České republiky. 
 

Kontrolní činnost byla v roce 2014 prováděna rovněž na základě schváleného 
ročního plánu kontrol zaměřeného na realizaci veřejnosprávních a následných 

řídících kontrol. Tato činnost se uskutečňuje jak na základě podnětů z vnějšího 
prostředí, tak i na základě podnětů a potřeb vycházejících přímo z Vězeňské 

služby České republiky. Při těchto šetřeních v řadě případů spolupracuje 
pověřený orgán Vězeňské služby České republiky také s Generální inspekcí 
bezpečnostních sborů a poskytuje součinnost i ostatním orgánům činným  

v trestním řízení při jejich prošetřování a prověřování v rámci Vězeňské služby 
České republiky. Ze schváleného plánu pro rok 2014 byly realizovány všechny 

naplánované kontrolní akce, které byly zaměřeny na následující oblasti:  
 

- Schvalovací postupy účetních operací. 

- Dodržování rozpočtových pravidel. 
- Příspěvek na provoz hlavní činnosti. 

- Účelové vynakládání prostředků na protidrogové programy. 
- Kontrola postupů při zadávání veřejných zakázek. 
- Účelnost nakládání s prostředky státního rozpočtu. 

 
V kalendářním roce 2014 bylo provedeno celkem 44 mimořádných šetření.  

S výsledky mimořádných šetření byly, dle jejich zaměření, obeznámeni formou 
informačních zpráv nadřízení funkcionáři či nadřízené orgány.  
 

7.3. Trestná činnost příslušníků a zaměstnanců VS ČR 
Skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem  
je příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby České republiky, 

pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů, již 
od roku 2012 vyhledává, odhaluje, prověřuje a vyšetřuje Generální inspekce 
bezpečnostních sborů. Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky 

trestnou činnost příslušníků ani občanských zaměstnanců Vězeňské služby České 
republiky neprověřují, ale ve spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních 

sborů 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 Generální inspekce bezpečnostních 

sborů mají povinnost informovat ředitele bezpečnostního sboru až při zahájení 
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trestního stíhání (případně sdělení podezření) jeho podřízeného příslušníka nebo 

občanského zaměstnance.  
 

V roce 2014 bylo zahájeno trestní stíhání (případně sděleno podezření) proti  
35 příslušníkům a šesti občanským zaměstnancům Vězeňské služby České 
republiky. Z uvedených případů bylo pravomocně odsouzeno sedm příslušníků  

a jeden občanský zaměstnanec, všichni pro trestné činy nesouvisející s výkonem 
služby, konkrétně ohrožení pod vlivem návykové látky (řízení vozidla pod vlivem 

alkoholu nebo omamné a psychotropní látky), krádež, nedovolená výroba a jiné 
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, výtržnictví a maření 
výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Ve dvou případech bylo trestní stíhání 

zastaveno a ve třech případech bylo trestní stíhání zastaveno podmíněně. Ostatní 
případy nebyly ve sledovaném období ukončeny. Na základě trestních stíhání 

z předchozích let bylo v roce 2014 dále odsouzeno pět příslušníků, přičemž ve 
čtyřech případech se jednalo o trestné činy v souvislosti s výkonem služby, 
konkrétně zneužití pravomoci úřední osoby v souběhu s přijetím úplatku, 

porušení povinnosti strážní služby a porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby. 
V jednom případě se šlo o trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání 

s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, který s výkonem služby 
nesouvisel. 

 

7.4. Trestná činnost vězněných osob spáchaná ve věznicích 
V roce 2014 bylo podle ustanovení § 158 odst. 3 tr. řádu zahájeno 240 
prověřování pro podezření ze spáchání trestného činu spáchaného ve věznicích,  

a to proti 284 vězněným osobám. Z uvedeného počtu bylo možno ustanovit 240 
konkrétních osob, u 44 osob se nepodařilo ustanovit totožnost pachatele. Oproti 
roku 2013 bylo zaznamenáno výrazné snížení počtu zahájených úkonů trestního 

řízení proti vězněným osobám, a to o 60 osob. 
 

Z celkového počtu 240 ustanovených vězněných osob (prověřovaných dle § 
158/3 tr. to bylo: 
 

- 40 prvotrestaných osob (doposud nebyly ve výkonu trestu odnětí 
svobody), 

- 200 osob již dříve trestaných (byly již v minulosti ve výkonu trestu odnětí 
svobody), 
  

- 7 osob zařazených ve věznici s dohledem,  
- 58 osob ve věznici s dozorem,  

- 122 osob ve věznici s ostrahou,  
- 17 osob ve věznici se zvýšenou ostrahou,  

- 10 odsouzených mladistvých a 
- 26 osob ve výkonu vazby, 

 

- 228 mužů, 
- 2 ženy  

- 10 mladistvých, 
 

- 25 obviněných 

- 215 odsouzených, 
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- 224 občanů České republiky, 

- pět občanů Slovenské republiky a Vietnamu  
- po jednom občanovi Ukrajiny, Srbska, Polska, Kosova, Albánie  

a Chorvatska. 
 
U 240 ustanovených vězněných osob byly úkony trestního řízení zahájeny pro 

podezření ze spáchání 293 trestných činů (nejčastěji v 83 případech pro 
podezření ze spáchání trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání dle 

§ 337 tr. z., v 46 případech ublížení na zdraví dle § 146 tr. z., v 30 případech 
nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami  
a s jedy dle § 283 tr. z. a v 21 případech vydírání dle § 175 tr. z.). Za trestné 

činy spáchané pouze v roce 2014 bylo pravomocně odsouzeno 23 vězněných 
osob. Celkově, tzn. i za trestnou činnost spáchanou i v předchozích letech, bylo  

v roce 2014 pravomocně odsouzeno 47 rozsudky 52 vězněných osob (tři osoby 
v roce 2014 odsouzeny dvakrát). 

8. Odbor informatiky 
 
Odbor informatiky se ve své práci během roku 2014 zaměřil na úzkou spolupráci  

s Ministerstvem spravedlnosti České republiky, na vytváření bezpečného 
prostředí na generálním ředitelství a na vytváření jednotného a standardního 

prostředí na organizačních jednotkách Vězeňské služby České republiky. Značný 
důraz byl kladen i na kvalitní komunikaci mezirezortní – zejména s Policií České 
republiky. 

 

8.1. Oddělení informačních technologií 
Oddělení informačních technologií se kromě podpory uživatelů Generálního 

ředitelství Vězeňské služby České republiky, zabývalo především průběžným 
plnění resortního projektu Důvěryhodná výpočetní základna na zkvalitnění 
prostředí informačních technologií především v oblasti bezpečnosti a provozní 

spolehlivosti.  V rámci projektu se realizují kontrolní, technické a rozvojové dny, 
z jednání jsou pořizovány zápisy, úkoly z nich plynoucí jsou průběžně 

kontrolovány a jejich plnění řádně vyhodnocováno. 
 
V souvislosti se zkvalitňováním prostředí informačních technologií byla v roce 

2014 připojena nová disková pole pořízená v rámci investiční akce. Připojení 
zajišťuje prostřednictvím optických aktivních prvků rychlejší přístup k datům 

uživatelů i rychlejší chod aplikací a zabezpečuje vysokou dostupnost dat  
z důvodu redundance zapojení aktivních prvků. Samotná disková pole i optické 
aktivní prvky jsou kryty zárukou dodavatele a rychlou reakční dobou v případě 

poruchy.  
 

Z hlediska uživatelů informačních technologií na Generálním ředitelství Vězeňské 
služby České republiky byla nejviditelnějším zlepšením kontinuální výměna 
pracovních stanic. Stanice byly pořízeny z rámcové smlouvy Ministerstva 

spravedlnosti České republiky na konci roku 2013 v počtu dostatečném pro 
všechny organizační jednotky. Všechny nasazené počítače jsou tedy v záruce 

výrobce. 
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8.2. Oddělení informačních systémů 
Základním a dlouhodobým projektem oddělení Informačních systémů Vězeňské 
služby České republiky je vězeňský informační systém jako nosný komplexní 

informační systém zajišťující a podporující její činnosti a agendy. Dle stávající 
servisní smlouvy s dodavatelem byly v roce 2014 realizovány úpravy 

informačního systému směrem k lepší funkcionalitě a uživatelské přívětivosti. 
Stěžejním projektem bylo propojení vězeňského informačního systému  
s informačním systémem rejstříku trestů, prohloubení vazby s informačním 

systémem státní pokladny, dále vznikla podrobná analýza pro vytvoření nového 
modulu Ekonomika vězně a rovněž byla realizována funkce blokování aktivních 

datových schránek vězněných osob. 

9. Logistika 

9.1. Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií 
Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií zajišťuje pro všechny 

organizační jednotky Vězeňské služby České republiky nákup a opravy mobilních 
telefonů. V roce 2014 bylo nakoupeno pro obměnu celkem 656 kusů nových 

mobilních telefonů. Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií 
centrálně zajištuje také správu SIM karet, kterých bylo k 31. prosinci 2014  
2 850 kusů. V roce 2014 byla uskutečněna investiční akce na výměnu zastaralé  

a poruchové telefonní ústředny ve Věznici Břeclav. Oddělení zabezpečovacích  
a komunikačních technologií zajišťuje nákup nových radiostanic, kterých je ve 

Vězeňské službě České republiky nedostatek již několik let. Vypsaná nadlimitní 
veřejná zakázka na pořízení radiostanic, která byla pozastavena úřadem pro 
hospodářskou soutěž v polovině roku 2012, byla v závěru roku 2014 

rozhodnutím úřadu uvolněna s tím, že nedošlo k porušení zákona. V roce 2014 
prošlo opravou celkem 1100 kusů ručních radiostanic. Činnost oddělení 

zabezpečovacích a komunikačních technologií v oblasti bezpečnosti je 
charakterizována zejména veřejnými zakázkami na pořízení technických 
prostředků ke zvýšení bezpečnosti proti vnášení nepovolených předmětů do 

objektů vězeňské služby: 
 

- Pořízení detekčních rámů 17 ks, v celkové hodnotě 1,43 mil. Kč, 
- Pořízení RTG zavazadel 5 ks, v hodnotě celkem 3,75 mil. Kč, 

- Pořízení detektoru tělních dutin 13 ks v hodnotě 4,5 mil. Kč.  
 

Dále oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií zajišťuje evidenci  

a úhradu poplatků za rozhlas a televizi za celou Vězeňskou službu České 
republiky. Rozhlasové přijímače se pohybovaly v počtu 3 000 kusů a televizní 

přijímače 2 200 kusů. Roční poplatky za přijímače v roce 2014 překročily výši pět 
milionů korun.  
 

9.2. Oddělení majetkové správy a oddělení hospodářské správy  
Oddělení majetkové správy, které mimo jiné zajištovalo v roce 2014 metodickou  

a kontrolní činnost při správě movitého a nemovitého majetku  
v organizačních jednotkách Vězeňské služby České republiky, bylo v rámci 

reorganizačních kroků a systemizace v roce 2014 sloučeno s oddělením 
hospodářské správy, které do této doby zajištovalo výhradně logistické činnosti 
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při správě majetku samotného generálního ředitelství jakožto organizační 

jednotky Vězeňské služby České republiky.  Sloučením obou oddělení vzniklo  
v rámci odboru logistiky nové oddělení majetkové a hospodářské správy.  

 
Toto oddělení i nadále zajištuje především kompletní správu movitého  
a nemovitého majetku generálního ředitelství včetně stavebních a investičních 

akcí a současně dál plní úkoly ve vztahu k ostatním organizačním jednotkám 
Vězeňské služby České republiky i navenek například v oblasti organizační, 

kontrolní a metodické při plánování a realizaci oprav a údržby majetku, 
(především plánované opravy nemovitostí), řešení smluvních vztahů (nájmy 
nemovitostí), dále úkoly v oblasti evidenční (veškerá stavební řízení, 

pasportizace nemovitostí) apod. Podstatnou činností oddělení je i nadále prodej či 
bezplatné převody nepotřebného nemovitého majetku s celorepublikovou 

působností (prodej bytového fondu vězeňské služby, církevní restituce, ostatní 
nepotřebný majetek), řešení daní z nemovitostí, inventarizace majetku a další 
dlouhodobé úkoly. 

9.3. Oddělení automobilní služby 
V oblasti automobilní služby bylo v roce 2014 v užívání celkem 619 vozidel, 
z toho 189 vozidel eskortních. Služebními vozidly bylo ujeto 7 594 tisíc km. 

Z toho 2 116 tisíc km při zabezpečení přepravy vězněných osob, tedy při 
eskortách. V průběhu roku 2014 mělo dopravní nehodu celkem 35 služebních 
vozidel Vězeňské služby České republiky. Z uvedeného počtu dopravních nehod 

bylo devět zaviněno příslušníky či zaměstnanci Vězeňské služby České republiky; 
ve 23 případech zavinil nehodu řidič cizího vozidlo, jednou se služební vozidlo 

srazilo se zvěří a ve dvou případech nebyl zatím určen viník. Celková škoda na 
vozidlech Vězeňské služby České republiky je předběžně vyčíslena na 1 347 760 
Kč (sedm nehod není zatím uzavřeno). Celkové náklady na údržbu a opravy 

služebních vozidel včetně zahradní techniky a zdrojových soustav činily na práci 
4 215 tisíc korun a na materiálu 8 508 tisíc korun. Za zákonné pojištění 

odpovědnosti bylo zaplaceno 2 067 tisíc korun a za havarijní pojištění bylo 
zaplaceno 192 554 korun. Pořízeno bylo 13 osobních vozidel, jeden dálkový 
autobus a 17 užitkových doprovodných vozidel. Dalších 70 služebních vozidel 

bylo vyřazeno.  
 

9.4. Oblast stravování a výživy    
Prostřednictvím odboru logistiky generálního ředitelství vězeňské služby byla 

v roce 2014 realizována investiční akce na výměnu zastaralé velkokuchyňské 
technologie ve Vazební věznici Hradec Králové, a to v objemu 6 140 tisíc korun. 
V roce 2014 bylo pro vedoucí stravovacích provozů centrálně zajištěno proškolení 

na téma standardy v rámci stravovacích služeb EU a CZ v souladu se zákonem  
č. 25/2000 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 490/2000 Sb. Všichni vedoucí 

stravovacích provozů obdrželi certifikát, který je opravňuje proškolovat dále své 
podřízené i odsouzené pracující ve stravovacích provozech. Dále se v uplynulém 
roce uskutečnil kurz pro pracovníky podílející se na přípravě léčebné výživy. 

V závěru roku začal odbor logistiky generálního ředitelství připravovat sjednocení 
jídelních lístků pro odsouzené a obviněné. Nesporné výhody sjednocení jídelních 

lístků jsou zřejmé z následujících bodů: 
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- efektivní vyhodnocování kvality připravované stravy v jednotlivých 
organizačních jednotkách, 

- eliminace stížností odsouzených a obviněných na rozdílné množství stravy 
na jednotlivých organizačních jednotkách. dle § 14 písm. d) vyhlášky  
č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotních pracovníků a jiných odborných 

pracovníků, budou jídelní lístky pro dietní léčebnou výživu sestaveny ve 
spolupráci s nutričním terapeutem zdravotního odboru Vězeňské služby  

České republiky a to včetně propočtů biologických a nutričních hodnot pro 
jednotlivé diety. Výše uvedené bylo se zdravotním odborem Vězeňské 
služby České republiky projednáno. Postoj zdravotního odboru k řešení 

této problematiky je velice kladný. 
- Ve sjednocených jídelních lístcích budou u veškerých pokrmů vyznačeny 

látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost ve smyslu Nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. 

 

V závěru řešily referáty stravování a výživy nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) č.1169/2011, kterým pro výrobce potravin a všechny články 

veřejného stravování vznikla povinnost informovat strávníky o alergenech 
obsažených v potravinách a pokrmech. Vedoucí referátů stravování a členové 

stravovací komise se zúčastnili školení k této tématice a od data platnosti normy 
jsou uváděny alergeny obsažené v pokrmech na jídelních lístcích pro 
zaměstnance i odsouzené.  

 

9.5. Výstrojní služba 
Výstrojní materiály pro příslušníky a vězněné osoby byly zajišťovány centrálně  
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Finanční hodnota zajištěného 

výstrojního materiálu v roce 2014 činila 58,413 milionů Kč, a to v následujícím 
členění: 
 

- prádlo, oděv a obuv pro příslušníky 41,859 milionů Kč, 
- prádlo a oděv pro vězně 10,109 milionů Kč, 

- výdaje na bezpečnost 4,463 milionů Kč, 
- materiál pro výrobu 1,982 milionů Kč, 

 

9.5.1. Oblast vystrojování příslušníků 
V návaznosti na inovaci služební výstroje v předchozích letech byla vydána nová 

vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské 
služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel 
a prokazování příslušnosti k vězeňské službě. V návaznosti na novou vyhlášku se 

nyní připravuje nové nařízení generálního ředitele o služebních stejnokrojích  
a naturálních náležitostech příslušníků Vězeňské služby České republiky. 

Vzhledem ke skončení nadlimitního výběrového řízení a následnému uzavření 
smluv na dodávky stejnokrojů se podařilo stabilizovat situaci ve výstrojní 

výdejně a výstrojní součástky pro příslušníky jsou na skladě v dostatečném 
počtu. Pro zlepšení pracovních podmínek příslušníků byl vydán v listopadu 2014 
Pokyn generálního ředitele č. 2/2014 k vyplacení jednorázové výplaty oděvného 

ve výši 1 000 Kč.  
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9.5.2. Oblast vystrojování vězněných osob 

Vězněným osobám je poskytováno ošacení a další výstrojní výbava. Oděvy 
vězněných osob jsou vyráběny z moderních, kvalitních a zdravotně nezávadných 

textilních materiálů. V roce 2014 byl vydán vězeňský výstrojní materiál v celkové 
hodnotě 44,918 milionů Kč. Výdej vězeňského výstrojního materiálu zahrnuje 
prádlo, oděvy, obuv a další součástky k obměně a doplnění opotřebovávaného 

materiálu. Výstrojní služba materiálně zajišťuje také vlastní výrobu prádla  
a oděvů pro vězněné osoby. Výroba je realizována v šicích dílnách 

Věznice Pardubice, kde bylo v roce 2014 průměrně zaměstnáváno 33 
odsouzených mužů. Pro vlastní výrobní provoz ve Věznici Pardubice pro rok 2014 
byl zajištěn materiál v celkové hodnotě 1 981 724 Kč. K zajištění materiálů pro 

vlastní výrobu na rok 2015 byla zpracována nadlimitní zakázka, která se nyní 
schvaluje na ministerstvu spravedlnosti. 

 

9.6. Výzbrojní služba 
Vzhledem k přezbrojení příslušníků v roce 2013 na typ pistolí vz. 75, byly 
všechny staré pistole vz. 82 staženy do expedičního skladu ve Skutči. Na počátku 
roku bylo nakoupeno 112 nových moderních ručních detektorů kovů a dále 

připraveny technické parametry k nákupu dalších 632 kusů v roce 2015. 
Průběžně byla prováděna kontrola funkčního stavu služebních zbraní. Zjištěné 

vady byly odstraňovány odbornou firmou, se kterou byla uzavřena rámcová 
smlouva platná do konce roku 2015. 

 

9.7. Energetické hospodářství 
V roce 2014 byla oproti roku 2013 větší spotřeby energií, neboť se po amnestii 
z roku 2013 doplnily stavy vězněných osob. V roce 2014 bylo evidováno o 8 988 

osob (vězněných osob včetně zaměstnanců) více. Ojediněle se spotřeba energie 
snížila vlivem mírné zimy. Srážková voda se v roce 2014 účtovala jiným 
způsobem než v předešlých letech, a sice koeficientem ze zpevněných  

a nezpevněných ploch v areálech Vězeňské služby České republiky.  
 
Porovnání spotřeb energií, vodného stočného a paliv za rok 2013 a 2014 za VS České republiky. 

  

Měrná 

jednotka 

Spotřeba 

2013 
Spotřeba 2014 Rozdíl 

Vodné Celkem m3 1 888 162 1 943 711 55 549 

Stočné Celkem m3 1 750 248 1 822 728 72 480 

Srážkové vody Celkem m3 387 320 287 295 - 100 025                     

Teplo Celkem GJ 593 278 511 440 - 81 838 

Elektřina Celkem kWh 36 299 684 43 448 078 7 148 394 

Plyn Celkem kWh 135 311 428 183 119 104 47 807 676 

Paliva Celkem t 1 082  976 - 106 
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Vodné rok 2012, 2013 a 2014 

 

Stočné rok 2012, 2013 a 2014 

 
 
 
 
 

Srážkové vody rok 2012, 2013 a 2014 

 

Teplo nakoupené a vyrobené ve vlastních zdrojích rok 2012, 2013 a 2014 
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Elektřina spotřebovaná v OJ Vězeňské služby ČR v roce 2012, 2013 a 2014 

 

 

Spotřeba zemního plynu rok 2012, 2013 a 2014 

 

Spotřeba paliv v roce 2012, 2013 a 2014 
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Průměrný počet zaměstnanců + vězněných osob rok 2012, 2013 a 2014 

 

 

Ministerstvo spravedlnosti zajistilo pro celý resort nákup energií (elektrická 
energie, zemní plyn) na rok 2015 prostřednictvím burzovní aukce již  
v květnu roku 2014.  

 

9.8. Programové financování v oblasti logistiky 
 
Výdaje programového financování čerpala (v tis. Kč) Vězeňská služba v roce 2014 takto: 

Skutečnost 2013 Schválený rozpočet 2014 Rozpočet po změnách 2014 Skutečnost 2014

241 471,08 238 632,00 288 632,00 117 961,30  

Celkové čerpání výdajů programového financování Vězeňské služby České 
republiky činilo 117 961,30 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po 

změnách na 40,87 %. Z toho čerpání kapitálových výdajů činilo 116 440,24 tis. 
Kč a nekapitálových výdajů 1 521,06 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem po 

změnách z roku 2013, který činil 299 044,69 tis. Kč, došlo v roce 2014 ke snížení 
výdajů o 10 412,69 tis. Kč, tj. k poklesu o 3,48 %. Ze státního rozpočtu 2014 
bylo čerpáno 70 127,64 tis. Kč. Dále byly čerpány nároky z nespotřebovaných 

výdajů, jejichž použití v roce 2014 činilo 47 833,66 tis. Kč, z toho na projekty 
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operačního programu Životní prostředí 8 526,83 tis. Kč a ostatní nároky 

z nespotřebovaných výdajů 39 306,83 tis. Kč. Porovnáním skutečnosti za rok 
2013, kdy bylo čerpáno 241 471,08 tis. Kč, s rokem 2014, pokleslo čerpání 

výdajů programového financování o 51,15 %. 
 
V roce 2014 byly výdaje směřovány do následujících oblastí: 

- Obnova vozového parku: 

- nákup autobusu pro dálkovou přepravu - jeden kus, cena 5 438 tis. 
Kč, 

- nákup užitkových doprovodných vozidel - 12 kusů, cena 15 424 tis. 
Kč, 

- nákup osobních vozidel - 13 kusů, cena 6 128 tis. Kč. 
 

- Obnova a vybavení majetkem v oblasti informatiky: 

- nákup serverů - 14 ks, cena 3 116 tis. Kč, 

- nákup diskových polí - tři kusy, cena 3 584 tis. Kč. 

 

- Pořízení prostředků sloužící k detekci osob a předmětů: 

- nákup detekčních rámů - 17 kusů, cena 1 423 tis. Kč, 

- nákup RTG zavazadel - osm kusů, cena 4 949 tis. Kč, 

- nákup detektoru tepové frekvence - jeden kus, cena 902 tis. Kč. 

 

- Zdravotnické vybavení: 

- nákup stomatologických souprav - 10 kusů, cena 4 091 tis. Kč. 

 

- Rekonstrukce výtahů: 

- Brno - osobní výtah - cena 908 tis. Kč, 

 

- Zvýšení vnitřní bezpečnosti věznic v celkové výši 4 012 tis. Kč: 

- Brno – rozhlas 
- Plzeň - obnova kamerového systému 

- Valdice - elektrická požární signalizace, 
- Horní Slavkov - doplnění oplocení žiletkovým drátem 

- Mírov - rekonstrukce slaboproudých rozvodů v objektu č. 12. 
 

- Ekologické projekty mimo operační program životní prostředí a ostatní 

v celkové výši 3 753 tis. Kč: 

- Olomouc - předávací stanice horkovodu. 
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10. Ekologie 
 

Ve Vězeňské službě České republiky je ochrana životního prostředí tradičně na 

dobré úrovni, což prokazuje plněním veškerých povinností daných legislativou. 
Dodržování platných zákonných předpisů v oblasti životního prostředí je zajištěno 

prostřednictvím proškolených zaměstnanců na funkci ekologů v organizačních 
jednotkách vězeňské služby, kteří zajišťují také 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.   

Ekologové organizačních jednotek pravidelně zvyšují vzdělanost v oblasti ochrany 
životního prostředí zaměstnanců a příslušníků Vězeňské služby České republiky  

a požadují jejich osobní zapojení do plnění nenáročných úkonů v oblasti třídění 
odpadů, zpětného odběru výrobků, šetření všemi energiemi a používání výrobků, 

které méně zatěžují životní prostředí.  

10.1. Odpadové hospodářství 
Produkce odpadů stoupá společně s počtem odsouzených a obviněných a stejně 
pomalu stoupají i finanční prostředky vynaložené na odstranění odpadů.  Kolísání 

produkce nebezpečných odpadů v jednotlivých letech je způsobeno četností 
vývozů lapolů ropných látek a četností odstraňování dalších nebezpečných 

odpadů, například odpadů ze zdravotnických zařízení v organizačních jednotkách 
Vězeňské služby České republiky.   
 

Vytříděné složky z odpadu, zejména papír, železný šrot, plasty a sklo, lze uplatnit 
na trhu s druhotnými surovinami, odstranění je zdarma nebo při příznivém stavu 

na trhu těchto komodit i za mírný zisk do státního rozpočtu. Třídění je 
v současné době jednou ze dvou možností, jak snížit platby za odstraňování 
odpadů. Proto je jednou z hlavních prací každého ekologa vězeňské služby 

neustále dohlížet na perfektní vytřiďování všech obchodovatelných složek 
z odpadu podobného tuhému komunálnímu odpadu. Zpětný odběr výrobků je 

druhou možností úspory finančních prostředků vynaložených na odstraňování 
odpadů. Vývoj produkce odpadů a náklady na jejich odstranění jsou uvedeny 
v tabulce, graf názorně ukazuje výši produkce odpadů a finanční náklady na 

jejich odstranění.  
 
Produkce odpadů a náklady na odstranění v jednotlivých letech 

 

odpad 

 

Rok 2010 

 

Rok 2011 

 

Rok 2012 

 

Rok 2013 

 

Rok 2014 

Nebezpečný 

odpad 

produkce/t 

 

70,1 

 

128,7 

 

69,5 

 

117, 8 

 

 

97,4 

Ostatní odpad 

produkce/t 

 

7 757,2 

 

7 594,7 

 

7 903,5 

 

7 828,7 

 

 
8 581,2 

Celkem 

produkce 

odpadů / t 

 

7 827,3 

 

7 723,4 

 

7 973,0 

 

7 946,5 

 

 

8 678,6 

Cena za 

odstranění 
všech odpadů 

/Kč 

 

21 014 652 

 

18 778 802 

 

19 389 188 

 

17 633 597 

 

18 257 609 
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Produkce a cena za odstranění odpadů v letech 2006 - 2014 

 
                       
 
Vytříděné suroviny k dalšímu využití 

                                                                                                                                       
 

 
             
           

   
  

  
  
  

  
  

  
  

10.2. Zpětný odběr výrobků 
 
Využívání systému zpětného odběru výrobků ve VS ČR v 2007 – 2014 

 
 

            
                      

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tuny

Cena za odstranění

 
vytříděné 
suroviny  

 
papír 

 
železný 

šrot 

 
plasty 

 
sklo 

 
dřevěné 
odřezky 

 
ustalovač 
vývojka 

 
barevné 

kovy 

 
textil 

Rok 2010  v  
(t) 

 
257,4 

 
250,6 

 
45,2 

 
63,8 

 
141,2 

 
3,20 

 
1,10 

 
36,1 

Rok 2011  v  
(t) 

 
223,7 

 
188,0 

 
50,7 

 
68,4 

 
73,0 

 
3,11 

 
18,13 

 
29,6 

Rok 2012  v  
(t) 

 
265,8 

 
156,2 

 
48,0 

 
56,8 

 
126,4 

 
3,30 

 
3,70 

 
58,6 

Rok 2013  v  
(t) 

 
233,3 

 
176,9 

 
42,5 

 
50,1 

 
142,4 

 
3,31 

 
0,08 

 
50,92 

Rok 2014  v  

(t) 

 

246,6 

 

253,0 

 

50,7 

 

90,6 

 

172,9 

 

1,93 

 

6,45 

 

33,72 

 
Odevzdaný výrobek 

 
zářivka 

 
pneumatika 

 
elektrozařízení 

 
Baterie, monočlánky 

Rok 2007   11 895 ks 685 ks 5 158 ks 0,350 t 

Rok 2008   12 381 ks 186 ks 3 116 ks 0,635 t 

Rok 2009   13 903 ks 415 ks 3 303 ks 1, 904 t 

Rok 2010 14 814 ks  133 ks 3 439 ks 1,444 t 

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

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

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

Rok 2014 14 643 ks 123 ks 7 889 ks 0,95 t 
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10.3. Ochrana ovzduší 
V oblasti ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami plní vězeňská služba dané 
limity vypouštěných škodlivých látek do ovzduší. Všechny organizační jednotky, 

které provozují kotelny, již obdržely nové povolení k provozu vyjmenovaných 
zdrojů znečištění ovzduší a na základě vydaných povolení a měření emisí 

znečišťujících látek vypouštěných zmíněnými zdroji do ovzduší bude rozhodováno 
o modernizaci a ekologizaci zdrojů. 
 

10.4. Ochrana vod před znečišťujícími látkami 
Všechny organizační jednotky odstraňují odpadní vody buď vypouštěním do 
městské kanalizační sítě na základě smlouvy s provozovatelem kanalizace, nebo 
do vlastních čistíren odpadních vod.  Odpadní vody z vlastních čistíren odpadních 

vod splňují, po průchodu systémem biologického předčištění, požadovanou 
kvalitu a jsou dále vypouštěny do vodoteče na základě povolení orgánů státní 

samosprávy. Odpadní vody, které jsou vypouštěny na základě smlouvy do 
městské kanalizace, splňují požadavky kanalizačních řádů provozovatelů 
kanalizace. V některých organizačních jednotkách jsou dešťové vody odváděny 

spolu s vodami odpadními do městské kanalizace, za tento odvod vod dešťových 
je vypočítán poplatek, který se meziročně navyšuje spolu s navyšováním 

poplatku za odstranění vod splaškových. Finanční náklady organizačních jednotek 
na odběr pitné vody z městských vodovodních řadů jsou podstatně vyšší 

v porovnání s místy, která jsou zásobována vodou z vlastních studní a vrtů.   
 
Vypouštění odpadních vod, vod srážkových, platba za jejich vypouštění do kanalizačních sítí  
a objem čerpání vod z vlastních zdrojů 

 
 

stočné 
(splašková voda) 

Srážkové 
vody 

 

 
Čerpání vody z vlastních zdrojů 

 

 

 
 

Rok 

 
 

m3 
 

 
 

Σ/Kč 
 

 
 

Σ/Kč 
 

pitná voda 
vlastní 

m3 
 

technol. voda 
vlastní 

m3 
      

náklady na 
čerpání 

Kč 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 

2014 1 778 433 68 135 520 10 007 253 162 975 54 772 366 102  

11. Oddělení vnějších vztahů 

11.1. Spolupráce se sdělovacími prostředky a veřejností 
Převažujícím tématem komunikace se zástupci sdělovacích prostředků a z řad 
odborné i široké veřejnosti byly v roce 2014 personální spory vyvolané změnou 
ve vedení Vězeňské služby České republiky, zejména okolnosti odvolání bývalého 

generálního ředitele. S tím souvisely i další dotazy, zaměřené na změny 
v organizační struktuře centrálního úřadu i v organizaci celého sboru, které nové 

vedení vězeňské služby po svém nástupu prosadilo. Další penzum dotazů bylo 
zaměřeno na podrobnosti východisek dlouhodobé koncepce vězeňství, která se 
stala hlavním programovým dokumentem nového vedení Vězeňské služby České 

republiky. Média i veřejnost se zajímala také o nárůst počtu vězeňské populace  
a s tím související opatření, včetně otevření zakonzervovaných poboček věznic. 

Část dotazů se týkala také mimořádných událostí, které se během roku 2014 ve 
Vězeňské službě České republiky staly. Celkem šlo o řádově dva tisíce 
jednotlivých dotazů a dalších výstupů. Tisková mluvčí či další pracovníci oddělení 

vnějších vztahů tak v roce 2014 poskytli médiím kolem stovky televizních 
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vystoupení, telefonických rozhovorů, vydali několik desítek tiskových zpráv, 

reakcí a prohlášení. Ke každodenním činnostem pracovníků oddělení patří také 
monitoring denního tisku a příprava podkladů pro vedení sboru. 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 vnějších vztahů úzce spolupracují tiskovým 
odborem ministerstva spravedlnosti. Ve spolupráci se spolkem Jazzová sekce – 

Artforum připravila Vězeňská služba České republiky pro letní měsíce roku 2014 
tematickou výstavu Z minulosti do přítomnosti českého vězeňství, která byla 

veřejnosti přístupná zdarma, a po dobu jejího trvání ji navštívily desetitisíce 
návštěvníků.   

11.2. Publikační činnost 
V roce 2014 vydala Vězeňská služba České republiky čtyři pravidelná čísla 

resortního odborného periodika České vězeňství. První číslo časopisu, které vyšlo 
v březnu, bylo věnováno pětiletému výročí fungování detenčních ústavů v České 

republice, druhé, červnové číslo bylo zaměřeno na představení nového vedení 
resortu spravedlnosti a Vězeňské služby České republiky i na analýzu vztahu 
sboru k médiím. Třetí číslo, které vyšlo v září, se soustřeďovalo na podrobnosti 

připravované dlouhodobé reformy vězeňství a zejména na nové reintegrační 
programy. Konečně čtvrté prosincové číslo se zaměřovalo na zlepšení platových 

podmínek příslušníků a zaměstnanců sboru se srovnáním situace se zahraničními 
vězeňskými službami.       

11.3. Mezinárodní spolupráce 
Mezi hlavní úkoly a činnosti patří poskytování kompletního servisu generálnímu 

řediteli Vězeňské služby České republiky a vedení Generálního ředitelství 
Vězeňské služby České republiky 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 a organizacemi 
evropských struktur, poskytování informací tazatelům ze zahraničí, příprava 

textů mezinárodních dokumentů o spolupráci, spolupráce na tvorbě  
a vyhodnocování dotazníků a statistik s penitenciární tématikou, provádění 
dílčích srovnávacích studií, kompletace plánů a provádění jejich vyhodnocování  

a archivace dokumentů a materiálů týkajících se mezinárodních vztahů  
a zahraničních věcí.  

11.3.1. Aktivity spojené se členstvím v ICPA 
VS České republiky výrazně rozšířila a zintenzivnila mezinárodní vztahy od roku 

2008, kdy byla spoluorganizátorem konference ICPA. ICPA - International 
Corrections and Prisons Association (Mezinárodní sdružení nápravných  

a vězeňských zařízení) je nevládní mezinárodní organizace sdružující státy, 
organizace i jednotlivce působící v oblasti vězeňství, a to ze státního i ze 
soukromého sektoru a z řad nevládních organizací. Dnes tato organizace 

sdružuje více než tisíc členů z více než 50 zemí.  
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11.3.2. Aktivity spojené s členstvím v MECR 

VS České republiky je spoluzakladatelem MECR - Middle European Countries 
Roundtable (Kulatého stolu generálních ředitelů středoevropských vězeňských 

služeb). Založení kulatého stolu bylo navrženo v průběhu konference ICPA  
v Praze v roce 2008. Ustavující setkání se uskutečnilo ve Vídni 17. února 2009. 
Od té doby až do roku 2013 se členové setkávali pravidelně dvakrát ročně 

postupně v jednotlivých členských zemích. Od roku 2014 se frekvence zasedání 
dle dohody členů snížila na jedenkrát za rok. Členství v MECR je bezplatné. Členy 

MECR jsou nejvyšší představitelé vězeňských služeb těchto zemí: Česká 
republika, Chorvatsko, Litva, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, SRN – 
Bavorsko, Slovinsko a Švýcarsko. Nově bylo projednáno připojení Vězeňské 

služby Dolního Saska v roce 2015. V roce 2014 byla po letech hostitelskou zemí 
opět Česká republika. Jednání se konalo v září v prostorách Justiční akademie  

v Kroměříži a účastníci setkání navštívili také Věznici Mírov.   

11.3.3. Aktivity spojené s EuroPris  

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.  

11.3.4. Aktivity s vězeňskými službami zemí V4 
V květnu 2014 se v Maďarsku uskutečnilo druhé setkání generálních ředitelů 

vězeňských služeb zemí V4, které v roce 2013 obnovila VS České republiky  
a které ukázalo užitečnost a potřebnost podobných setkání. Během celého roku 

se konaly výměnné stáže a další akce, které jsou organizovány na základě 
rámcových dohod o spolupráci s vězeňskými službami zemí V4 a mají 
mnohaletou tradici. Naposledy byly rámcové dohody aktualizovány v roce 2010 

(s Vězeňskou službou Maďarské republiky) a v 2012 (s Vězeňskou službou Polské 
republiky a se ZVJS Slovenské republiky).  

11.3.5.  Mezinárodní akce organizované VS České republiky 
V září 2014 VS České republiky přivítala delegaci Státní Univerzity Sama 

Houstona v Texasu. Během pracovní návštěvy se účastníci seznámili se 
systémem českého vězeňství, prohlédli si několik věznic a živě se zajímali  

o historii i současnost systému. Byly projednány možnosti konkrétní spolupráce, 
především v oblasti vzdělávání personálu, a bylo dohodnuto, že formy spolupráce 
budou zakotveny v Prohlášení o spolupráci, které bude podepsáno v průběhu 

roku 2015. V roce 2014 připravila VS České republiky v rámci svého partnerství 
v projektech hrazených evropskými fondy dvě studijní stáže pro odborníky 

zahraničních vězeňských služeb. V červnu přivítala zástupce Vězeňské služby 
Lotyšska, jejíž projekt je zaměřen na vývoj systému prevence sebevražd ve 
věznicích. V říjnu to pak byla delegace Vězeňské služby Moldávie, která 

zpracovávala projekt zaměřený na výkon vazby a trestu mladistvých pachatelů. 
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12. Vedení vězeňské služby 
 
Generální ředitel Vězeňské služby České republiky 

vrchní státní rada 
brig. gen. PhDr. Pavel Ondrášek 

 
Náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu 
vrchní státní rada 

plk. Mgr. Bc. Milan Brendl 
 

Náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení 
vrchní státní rada 
plk. PhDr. Pavel Horák 

 
Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku a logistiku 

Ing. Miroslav Honzík 
 
Vrchní ředitel kanceláře generálního ředitele 

vrchní rada 
plk. Mgr. Robert Káčer 

13. Kontakt 
 

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky 
Soudní 1672/1a 
P. O. Box 3 

140 67 Praha 4 
 

Bankovní spojení: 2901-881/0710 
IČ: 00212423 
DIČ: CZ00212423 

web: www.vscr.cz 


