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1. Ekonomika 

1.1. Rozpočet  

Na rok 2015 byly Vězeňské službě ČR stanoveny závazné ukazatele rozpočtových 

příjmů v celkové výši 1 070 741,26 tis. Kč. V průběhu roku se příjmová část 

rozpočtu snížila o 35 372,71 tis. Kč. Po změnách byla tato část splněna na 

113,24 %, z toho daňové příjmy na 104,33 % a nedaňové příjmy na 141,90 %. 

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 

104,26 %, a to v přímé návaznosti na vyplacené objemy služebních příjmů 

příslušníkům a na vyplacené pracovní odměny vězněným osobám. 

Na rok 2015 byly Vězeňské službě ČR stanoveny závazné ukazatele rozpočtových 

výdajů ve výši 8 602 075,40 tis. Kč. V průběhu roku se výdajové části rozpočtu 

navýšily o 140 438,80 tis. Kč. V roce 2015 nebyly vázány žádné výdajové 

prostředky. 

K zajištění všech činností v průběhu roku bylo nezbytné použít i mimorozpočtové 

prostředky ve výši 6 408,44 tis. Kč, z toho posílení rozpočtu rezervním fondem 

(dary) ve výši 13,00 tis. Kč a posílení rozpočtu ostatními mimorozpočtovými 

prostředky ve výši 6 395,44 tis. Kč. Čerpány byly i nároky z nespotřebovaných 

výdajů v celkové výši 309 263,98 tis. Kč, z toho 20 563,26 tis. Kč na výdaje 

spolufinancované s EU a FM. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje o schváleném rozpočtu, 

upraveném rozpočtu, čerpání a použití mimorozpočtových zdrojů: 

1.1.1. Příjmy 

v tis. Kč 

 

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 104,262 %, a to v přímé návaznosti na vyplacené objemy služebních příjmů 

příslušníkům a na vyplacené pracovní odměny vězněným osobám. 

Rozpočet nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých dotací byl pro Vězeňskou 

službu ČR na rok 2015 rozepsán ve výši 280 940,49 tis. Kč a v průběhu roku byl 
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snížen na 245 567,78 tis. Kč, tj. o 35 372,71 tis. Kč. Toto snížení se uskutečnilo 

v závěru roku 2015 a týkalo se snížení kapitálových příjmů. 

1.1.2. Výdaje 

V tis. Kč 

 

Výdaje určené ve schváleném rozpočtu na financování běžného provozu byly 

vázány na odprodej nepotřebného majetku. Proto k zajištění všech činností 

v průběhu roku bylo nezbytné použít i mimorozpočtové prostředky ve výši 

6 408,44 tis. Kč, z toho posílení rozpočtu rezervním fondem (dary) ve výši 13,00 

tis. Kč a posílení rozpočtu ostatními mimorozpočtovými prostředky ve výši 

6 395,44 tis. Kč. Čerpány byly i nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové 

výši 309 263,98 tis. Kč, z toho 20 563,26 tis. Kč na výdaje spolufinancované 

s EU a FM. 
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1.1.3. Čerpání věcných výdajů v letech 2010 až 2015 

v tis. Kč 

 

Průměrný denní stav vězněných osob dosáhl v roce 2015 počtu 19 979 

a meziročně tak vzrostl v průměru o 2 298 osob. V roce 2015 byl průměrný 

denní náklad na 1 vězně za organizační jednotku 973 Kč (tj. náklady na platy, 

pojistné, ostatní věcné výdaje a FKSP). Průměrný denní náklad za celou 

Vězeňskou službu ČR na jednoho vězně činil 1 163 Kč (tj. náklady na platy, 

pojistné, ostatní věcné výdaje, FKSP, kapitálové výdaje a sociální dávky). 

 

1.2. Platy zaměstnanců 

Pro rok 2015 byl vězeňské službě stanoven celkový počet příslušníků  

a zaměstnanců ve výši 11 285 míst. Z toho bylo 7 185 míst příslušníků a 4 100 

míst zaměstnanců v pracovním poměru. V měsíci únoru 2015 byla rozpočtovým 

opatřením převedena do justiční části rezortu dvě místa zaměstnanců. 

Ve srovnání s rokem 2014 se zvýšil skutečný přepočtený počet u příslušníků 

vězeňské služby o 114 osob a u občanských zaměstnanců o 70 osob. V průběhu 

roku 2015 bylo do služebního poměru přijato celkem 488 příslušníků, služební 

poměr ukončilo 327 příslušníků. 
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Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců a na ostatní platby za provedenou 

práci byl v celkové výši 3 862 472,90 tis. Kč. 

Skutečné čerpání prostředků na platy příslušníků a zaměstnanců podle nákladového účtu 

bylo v roce 2015 následující: 

 

1.3. Sociální dávky 

Vězeňská služba ČR 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 1 450 271,00 tis. Kč, rozpočet po 

změnách činil 1 328 721,00 tis. Kč. Rozpočet důchodů byl snížen o 62 550,00 tis. 

Kč a ostatní sociální dávky byly sníženy o 59 000,00 tis. Kč, a tím došlo  

k celkovému snížení o 121 550,00 tis. Kč. Takto uvolněné prostředky byly 

převedeny rozpočtovým opatřením jednak na platy občanských zaměstnanců, 

včetně souvisejících výdajů (celkem 71 550,00 tis. Kč) a jednak do rozpočtu 

ostatních věcných výdajů (50 000,00 tis. Kč), a to k zajištění běžného chodu 

věznic, na opravy a udržování objektů věznic. 

Celkem byly dávky čerpány ve výši 1 216 802,20 Kč, tj. na 91,58 % rozpočtu po 

změnách. K 31. prosinci 2015 bylo vypláceno 4 169 dávek důchodového pojištění 

a 5 125 dávek výsluhových příspěvků. Za rok 2015 bylo celkem vyplaceno 49 

987 dávek důchodového pojištění v celkové výši 650 340,86 tis. Kč (v roce 2014 

to bylo 49 611 dávek ve výši 630 734,71 tis. Kč) a 61 791 dávek výsluhových 

příspěvků v celkové výši 530 595,06 tis. Kč (v roce 2014 to bylo 62 937 dávek 

ve výši 535 035,40 tis. Kč).  
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Za rok 2015 bylo nově přiznáno 181 důchodů a 75 výsluhových příspěvků. 

Průměrná výše nově přiznaných starobních důchodů byla 14 144 Kč, invalidních 

důchodů v prvním stupni invalidity 6 142 Kč, invalidních důchodů ve druhém 

stupni invalidity 8 715 Kč, invalidních ve třetím stupni invalidity 14 207 Kč, 

vdovských důchodů 8 252 Kč a sirotčích důchodů 7 035 Kč. U nově přiznaných 

výsluhových příspěvků činila průměrná výše příspěvku 13 135 Kč. 

Na dávkách nemocenského pojištění bylo příslušníkům vyplaceno 17 901,39 tis. 

Kč (v roce 2014 bylo vyplaceno 15 894,00 tis. Kč). Z toho na nemocenské bylo 

vynaloženo 12 577,81 tis. Kč (v roce 2014 bylo vynaloženo 11 349,60 tis. Kč), 

na peněžitou pomoc v mateřství bylo vynaloženo 5 323,51 tis. Kč (v roce 2014 

bylo vynaloženo 4 485,70 tis. Kč) a na vyrovnávací příspěvek v těhotenství 0,07 

tis. Kč (v roce 2014 bylo vynaloženo 13,71 tis. Kč). Odchodné bylo vyplaceno 

137 příslušníkům v celkové výši 17 515,93tis. Kč (v roce 2014 bylo vyplaceno 

112 příslušníkům ve výši 15 629,20 tis. Kč). Průměrné odchodné dosáhlo výše 

127,85 tis. Kč, což proti roku 2014 (průměr 139,55 tis. Kč) znamenalo jeho 

pokles o 8,38 %. Na úmrtném bylo pozůstalým po dvou příslušnících vyplaceno 

448,95 tis. Kč (v roce 2014 bylo vyplaceno 323,67 tis. Kč).  

Přehled o skutečných výdajích na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 

2011 až 2015 

v tis. Kč 
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Přehled o důchodech a čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 2015 

v tis. Kč 

 

Přehled o vývoji počtu dávek důchodového pojištění a výsluhového příspěvku v roce 

2015: 

 

Přehled o vývoji průměrné výše jednotlivých druhů důchodů a výsluhového příspěvku 

v roce 2015 v Kč: 
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1.4. Pohledávky 

Pohledávky ve vězeňské části tvoří: 

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

vazby), 

- pohledávky za propuštěnými vězni, 

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

subjekty). 

Přehled o neuhrazených pohledávkách Vězeňské služby podle jednotlivých kategorií  

k datu 31. 12. 2015 

Kategorie pohledávek
Počet 

dlužníků

Objem nevymožených 

pohledávek (v tis. Kč)
%

Pohledávky za vězni v aktuálním stavu 10 424 57 909,79 7,74

Pohledávky za propuštěnými vězni 30 361 227 281,26 30,33

Ostatní pohledávky 1 926 464 170,43 61,94

Celkem 42 711 749 361,48 100,00  

 

1.4.1. Pohledávky za vězněnými osobami v aktuálním stavu 

Úhrady pohledávek za vězněnými osobami v aktuálním stavu k 31. 12. 2015 činí 

23 134,48 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání v této kategorii pohledávek k 31. 12. 

2015 byla cca 36 % z objemu pohledávek za vězni v aktuálním stavu. K 31. 12. 

2015 zůstaly nevymoženy pohledávky v objemu 57 909,79 tis. Kč. 

1.4.2. Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu odnětí 

svobody a výkonu vazby 

Úhrady pohledávek k 31. 12. 2015 představují částku 7 282,11 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. 

2015 činí 227 281,26 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 10 230 návrhů na exekuci v celkovém 

objemu cca 74 130,17 tis. Kč a ke sledovanému období bylo z tohoto objemu 

vymoženo cca 3 397,21 tis. Kč, tj. 4,58 %. 
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1.4.3. Ostatní pohledávky 

K 31. prosinci 2015 činil objem úhrad 884 668,51 tis. Kč a neuhrazený zůstatek 

této kategorie pohledávek je k tomuto datu evidován ve výši 464 170,43 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 ČR 

v rámci konkurzního řízení, které k datu 31. 12. 2015 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.   

 

1.5. Výrobní činnost a zaměstnávání vězněných osob 

Ve výkonu trestu odnětí svobody bylo v roce 2015 zaměstnáno všemi formami 

průměrně 8 238 osob (dále jen odsouzení) z celkového počtu 14 972 

zaměstnatelných odsouzených způsobilých k vykonávání práce. Ve srovnání 

s předchozím rokem se zvýšil počet zaměstnaných odsouzených o 453 osob. 

Reálná zaměstnanost vězněných osob v roce 2014 byla 60,97 % a v roce 2015 

se snížila na 55,02 %, což znamená snížení o 5,95 %. Odsouzení byli jako 

v předešlých letech zařazováni na pracoviště ve vnitřním provozu, vlastní výrobě, 

provozovnách střediska hospodářské činnosti a u podnikatelských subjektů nebo 

zaměstnáváni ostatními formami – ve vzdělávacích a terapeutických programech 

a při pracích bez odměny pro zajištění běžného provozu věznice.  

Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil v roce 2015 průměrný počet 

odsouzených zařazených ve vnitřním provozu a vlastní výrobě o 81 osob, počet 

odsouzených zařazených v provozovnách střediska hospodářské činnosti se zvýšil 

o 156 osob, počet odsouzených zařazených u cizích subjektů se zvýšil o 121 osob 

a ostatními formami práce bylo zaměstnáno v průměru o 95 odsouzených více. 

V roce 2015 byla hospodářská činnost realizována u 19 organizačních jednotek 

Vězeňské služby ČR.  Na pracovištích provozoven bylo zařazeno denně průměrně 

1 718 odsouzených. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 18 327,87 tis. Kč, což 

je o 3 906,48 tis. Kč více než v roce 2014. 
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Přehled OJ, ve kterých jsou zřízeny provozovny SHČ, výsledky hospodaření za 

rok 2015 a měsíční průměrný počet pracovně zařazených odsouzených: 

 

Název OJ 

Výsledky 

hospodaření za rok 

2015 

Denní průměrný počet 

zařazených 

odsouzených 

Brno 619,82 15 

Č. Budějovice 467,85 29 

Heřmanice 679,34 18 

Horní Slavkov 1 142,74 152 

Jiřice - 470,70 8 

Kuřim 1 188,87 75 

Kynšperk 890,99 118 

Liberec 239,35 35 

Mírov 5 527,21 160 

Nové Sedlo 850,14 86 

Odolov 1 123,55 109 

Oráčov 592,29 259 

Ostrov 139,75 82 

Praha - Pankrác 37,26 28 

Praha - Ruzyně 172,59 49 

Příbram 379,37 119 

Rýnovice 1 733,13 130 

Stráž 1 170,17 173 

Valdice 1844,15 73 

Celkem 18 327,87 1 718 

 

Pro další období je prioritou vězeňské služby pokračovat v rozvoji zaměstnávání 

vězněných osob ve věznicích a vazebních věznicích. Předpoklady pro zásadní 

navýšení počtu zaměstnaných odsouzených osob jsou za prvé zvýšení efektivity 

využívání prostor pro zaměstnávání ve věznicích, například vícesměnnými 

provozy a za druhé rekonstrukcí stávajících a nevyužitých stavebních prostor pro 

účely zaměstnávání a vybudování nových výrobních hal, což přinese větší 

zaměstnanost uvnitř věznic a zároveň bude minimalizováno bezpečnostní riziko. 
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Výstavba a rekonstrukce hal je však přímo závislá na schválení investičních 

prostředků, potřebných pro jejich realizaci. I z tohoto důvodu hledá vězeňská 

služba alternativní způsoby financování výstavby hal z prostředků budoucích 

zaměstnavatelů odsouzených a ve spolupráci s ministerstvy spravedlnosti  

a financí řeší model smluvních vztahů, které by ošetřovaly takovéto projekty. 

Dále se řeší možnost výstavby střežených pracovišť v prostorách budoucích 

zaměstnavatelů, nutnou podmínkou pro jejich realizaci je řešení počtu 

systemizovaných míst dozorců a strážných určených pro tato pracoviště. 

Zisk provozoven SHČ za období 2011 – 2015: 

 

 

1.5.1. Vývoj zaměstnanosti odsouzených v roce 2015 

Průměrná měsíční zaměstnanost všemi formami v roce 2015 byla 8 238 

odsouzených. Z toho bylo v provozovnách hospodářské činnosti zaměstnáno 

průměrně 1 718 odsouzených, ve vnitřním provozu a vlastní výrobě 2 533 

odsouzených a u cizích subjektů bylo zaměstnáno průměrně 1 524 odsouzených. 

Ve vzdělávacích a terapeutických programech a při pracích bez odměny bylo 

průměrně zařazeno 2 463 odsouzených.  
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Vývoj průměrné měsíční zaměstnanosti všemi formami v porovnání se zaměstnatelnými 

odsouzenými v roce 2015 

 

 

1.5.2. Odměňování zaměstnaných vězněných osob 

Průměrná měsíční odměna odsouzených za rok 2015 byla 3 758 Kč, což je o 33 

Kč více, než v roce 2014. Ve vnitřním provozu a vlastní výrobě mělo 2 533 

pracujících odsouzených průměrnou měsíční odměnu 4 149 Kč, v provozovnách 

střediska hospodářské činnosti mělo 1 718 pracujících odsouzených průměrnou 

měsíční odměnu 3 489 Kč a 1 524 pracujících odsouzených zařazených u cizích 

podnikatelských subjektů mělo průměrnou měsíční odměnu 3 631 Kč. Průměrné 

využití fondu pracovní doby činilo 73,26 %. 
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Vývoj průměrné měsíční pracovní odměny odsouzených v roce 2015 (v Kč) 

  

1.6. Programové financování 

Výdaje programového financování čerpala Vězeňská služba v roce 2015 takto: 

                     

v tis. Kč 

Skutečnost 2014 Schválený rozpočet 2015 Rozpočet po změnách 2015 Skutečnost 2015 Plnění v %

117 961,30 232 995,74 352 995,74 171 405,56 48,56  

Celkové čerpání výdajů programového financování Vězeňské služby činilo 

171 405,56 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 48,56 %. 

Z toho čerpání kapitálových výdajů činilo 169 301,94 tis. Kč a nekapitálových 

výdajů 2 103,62 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k navýšení čerpání 

rozpočtových prostředků programového financování o 53 444,26 tis. Kč. 

Ze státního rozpočtu 2015 bylo čerpáno 27 791,64 tis. Kč. Dále byly čerpány 

nároky z nespotřebovaných výdajů, jejichž použití v roce 2015 činilo 125 245,26 

tis. Kč, projekty OPŽP ve výši 16 897,56 tis. Kč, projekty FM Norsko 2 ve výši 

1 135,22 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové zdroje ve výši 335,88 tis. Kč. 

V roce 2015 byly výdaje směřovány do následujících oblastí: 

1. Obnova vozového parku - jedná se zejména o akce: 

 Nákup eskortních sanitních vozidel - 20 ks, cena 30 051 tis. 

Kč, 
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 Nákup osobních vozidel - 78 ks, cena 28 751 tis. Kč, 

 Nákup eskortního vozidla - 1 ks, cena 1 539 tis. Kč. 

2. Obnova a dovybavení majetkem v oblasti informatiky - jedná se 

zejména o akce: 

 Nákup multifunkčních tiskáren A3 - 42 ks, cena 3 116 tis. Kč. 

 

3. Pořízení prostředků sloužících k detekci osob a předmětů - jedná se 

zejména o akce: 

 Nákup RTG zavazadel - 5 ks, cena 2 688 tis. Kč. 

 

4. Zdravotnické vybavení - jedná se zejména o akci: 

 Penilní pletysmograf - 1 ks, cena 265 tis. Kč, 

 Systém pro záznam, analýzu a archivaci EEG signálu – 1ks, 

cena 275 tis. Kč, 

 Zubní RTG – 1 ks, cena 79 tis. Kč, 

 EKG přístroj – 1 ks, cena 68 tis. Kč. 

 

5. Rekonstrukce výtahů - jedná se zejména o akci: 

 Akademie – rekonstrukce výtahů na ubytovně, cena 4 803 tis. 

Kč, 

 Olomouc – rekonstrukce výtahu č. 3, cena 991 tis. Kč, 

 Znojmo – nový výtah ÚK, cena 796 tis. Kč, 

 Kuřim – výměna nákladního výtahu v obj. B1, cena 859 tis. 

Kč. 

 

6. Zvýšení vnitřní bezpečnosti věznic v celkové výši 2 092 tis. Kč - jedná 

se zejména o akce: 

 Rýnovice – úprava vjezdu brány 

 Rapotice – oplocení zakázaného pásma, 

 Znojmo – vnější perimetr, 
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 Znojmo – vnější kamerový systém. 

 

7. Dále byly realizovány akce  

 rekonstrukce ČOV, cena 3 767 tis. Kč, 

 rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV, cena 4 450 tis. 

Kč, 

 rekonstrukce VZT a úpravy kuchyně odsouzených, cena 4 658 

tis. Kč, 

 nová trafostanice a přípojka pro elektrifikaci prádelny, cena 

4 272 tis. Kč 

 předávací stanice horkovodu, cena 3 753 tis. Kč. 

 

1.6.1. Prostředky Evropské unie a ostatních zahraničních programů 

Operační program Životní prostředí 

V roce 2015 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 

30 467,61 tis. Kč, a to z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let. 

Uznatelné prostředky celkem činí 16 897,56 tis. Kč.  

Vězeňská služba ČR v roce 2015 pokračovala v realizaci projektů: Snížení 

energetické náročnosti a ekologizace energetického zdroje ve Věznici Ruzyně, 

Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro vytápění Věznice Příbram  

a Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro přípravu TUV v areálu Věznice 

Bělušice. 

V listopadu 2015 požádala VS ČR Státní fond životního prostředí ČR  

o prodloužení termínu realizace projektů do 30. listopadu 2016. 
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Čerpání bylo následující: 

v tis. Kč 

Praha Ruzyně - ekologizace 

energetického zdroje věznice 

Ruzyně 

0,00 0,00 0,00 0,00

Příbram - snížení energetické 

náročnosti a využití OZE věznice 

Příbram

4 645,79 12 153,01 12 251,77 29 050,57

Bělušice - snížení energetické 

náročnosti a využití OZE věznice 

Bělušice

0,00 1 417,04 0,00 1 417,04

Celkem 4 645,79 13 570,05 12 251,77 30 467,61

Název projektu

Prostředky 

CZ 

uznatelné

Prostředky CZ 

neuznatelné

Prostředky 

Evropské 

unie

Celkem

 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v průběhu roku 

2015 nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Realizace všech projektů byla 

ukončena již v roce 2014. 

  

EHP Norsko 

Součástí běžných i kapitálových výdajů byly v roce 2015 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. Realizace těchto projektů byla se souhlasem poskytovatele dotace 

prodloužena do 30. 4. 2017. Čerpaly se především mzdové prostředky a ostatní 

věcné výdaje, a to následovně (poměr: 20 % státní rozpočet, 80 % Norské 

fondy): 

 Čerpání v roce 2015 (v tis. Kč): 

 Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců 

Vězeňské služby – mzdové výdaje ve výši 764,05 Kč ostatní věcné výdaje 

ve výši 579,21 Kč  

 

 Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo 

– mzdové výdaje ve výši 348,08 Kč; ostatní věcné výdaje ve výši 307,34 

Kč 
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 Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z Věznice 

Opava – mzdové výdaje ve výši 304,12 Kč; ostatní věcné výdaje ve výši 

278,30 Kč 

 

 Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Příbram – 

mzdové výdaje ve výši 339,85 Kč; ostatní věcné výdaje ve výši 331,54 Kč 

  

 

2. Odborné zacházení 

Vězeňská služba ČR zaznamenala v  roce 2015 opětovný nárůst vězněných osob, 

a to asi o 2200. Amnestie prezidenta republiky vyhlášená 1. ledna 2013 tak 

snížila počet vězněných osob pouze na přechodnou dobu. S ohledem na stálý 

nárůst vězněných osob byla Vězeňská služba ČR v průběhu roku 2015 nucena 

posoudit nezbytnost vystavění nových ubytovacích kapacit.  

 

2.1. Výkon vazby 

Vězeňská služba v roce 2015 nadále pokračovala ve zlepšování podmínek výkonu 

vazby na základě úkolu ministra spravedlnosti, který ji byl zadán v roce 2013. 

Zlepšování podmínek výkonu vazby spočívá zejména ve zvyšování materiálního  

a technického standardu, který je garantován právní úpravou výkonu vazby. 

Především se jednalo o vybavování cel standardizovaným nábytkem, přičemž 

v plánu je takto vybavit do budoucna 100 % normové ubytovací kapacity pro 

výkon vazby. Rovněž v roce 2015 bylo pokračováno ve zkvalitňování a zvyšování 

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 rovněž po jejich propuštění. V roce 2015 byl základní rámec 

činností specializovaných oddělení stabilizovaný; tato oddělení fungují v celé 

vězeňské službě standardním způsobem. Oddělení specializovaná pro výkon 

trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním 

návykových látek, jsou zřízena v osmi věznicích, oddělení specializovaná pro 

výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování v pěti 

věznicích, oddělení specializované pro výkon trestu odsouzených s mentální 

retardací ve čtyřech věznicích, oddělení specializovaná pro výkon trestu 
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odsouzených s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním 

zacházením ve třech věznicích, oddělení specializovaná pro výkon ochranného 

léčení (sexuologického, protitoxikomanického, protialkoholního a patologického 

hráčství) v pěti věznicích a oddělení specializované 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 2015 byl realizován standardizovaný vzdělávací program GREPP 

zaměřený na práci s pachateli, kteří byli odsouzeni za trestné činy násilí na 

dětech (týrání dětí, komerční sexuální zneužívání dětí i sexuální zneužívání bez 

komerčního aspektu), dále intervenční program pro pachatele násilí KEMP  

a intervenční program pro řidiče s problémovým průběhem řidičské praxe 

PARDON. 

 

2.3. Program 3Z 

V roce 2015 se nadále realizoval 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 realizuje 

ve 22 věznicích (dozor, ostraha, zvýšená ostraha), má již svoji tradici a lektoři si 

program chválí jako smysluplný a účinný prostředek pro práci s pachateli 

trestných činů a ke snižování kriminogenních rizik. Na podzim bylo vyškoleno 

dalších 12 nových lektorů, kteří doplnili celkové portfolio lektorů programu. 

2.4. Program TP 21 Junior 

V roce 2015 se program TP 21 JUNIOR (Terapeutický program pro juniory do 21 

let) prováděl ve všech třech věznicích (Všehrdy, Pardubice a Heřmanice), 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 násilí spáchaného mladistvými.  Ve Věznici Všehrdy 

se program standardně provádí od pilotního ověření, ve Věznici Pardubice se 

program dobře ujal a procházejí jím všichni přítomní mladiství odsouzení. Ve 

Věznici Heřmanice se program dobře nastartoval, tým ho adaptoval na místní 

podmínky a zakomponoval do celkového portfolia aktivit ve věznici. 

2.5. Extramurální aktivity 

Extramurální aktivity jsou 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.  
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V předchozích dvou letech se do extramurálních aktivit zřetelně promítla 

amnestie prezidenta republiky z roku 2013, která znatelně snížila počty 

vězněných osob i počty akcí a odsouzených zapojených do těchto aktivit. Od roku 

2014 počty vězněných osob rostou a to pokračovalo i v roce 2015.  

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PVT 868 939 1273 1442 915 847 882 

OV 2167 2086 2535 2757 1803 1812 2033 

AMV 2330 3332 2973 3393 2188 1980 2430 

celkem 5365 6357 6781 7592 4906 4639 5342 

        

        Vysvětlivky: 

   PVT = přerušení výkonu trestu odnětí svobody 

OV = opuštění věznice 

  AMV = akce mimo věznici 
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2.6. Změna vnější diferenciace 

V roce 2015 pokračovala realizace změny vnější diferenciace věznic. Vládní návrh 

zákona řešící změnu vnější diferenciace předložený v roce 2013 Poslanecké 

sněmovně Parlamentu ČR byl vládou 3. února 2014 vzat zpět s tím, že navržené 

řešení vyžaduje širší odbornou diskuzi. Na základě výše uvedeného úprava počítá 

jak 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, zatímco 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 (dohled, dozor, ostraha  

a zvýšená ostraha) na jeden typ. 

 

2.7. Zacházení s doživotně odsouzenými 

Změna legislativy přinesla nový náhled i na zacházení s doživotně odsouzenými 

vězni. Novelizace příslušného zákona umožnila vykonávat doživotní trest 

i v podmínkách standardního výkonu trestu při splnění zákonných podmínek. 

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 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 2015 bylo pokračováno v činnostech vedoucích k postupnému nastavení 

jednotného modelu a metodiky při zacházení s touto kategorií vězněných osob ve 

smyslu jejich bezproblémové integrace do běžného kolektivu odsouzených 

s přihlédnutím k jejich individuálním specifičnostem. Tato integrace není však 

plošně realizovatelná u všech odsouzených doživotně odsouzených, a to 

především z důvodu zachování komplexní bezpečnosti.  

 

2.8. SARPO 

V roce 2015 se ve všech věznicích realizoval 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 po technické a organizační stránce byl 

systém zabezpečen. Pracovní tým prováděl drobnější modifikace nástroje na 
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základě poznatků z praxe a vlastního vyhodnocení a začal připravovat 

zhodnocení statických faktorů.  Zároveň vyškolil za rok dalších asi 300 uživatelů-

hodnotitelů a k 31. 12. 2015 bylo proškoleno celkem 1286 odborných 

zaměstnanců VS ČR. V polovině roku se konalo dvoudenní pracovní setkání všech 

50 koordinátorů v Akademii VS ČR ve Stráži pod Ralskem. Celkově bylo pomocí 

nástroje SARPO od jeho spuštění zpracováno přes 30 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. Cíl, vhodně podpořený jednotlivými částmi programu zacházení, je 

konstruován s ohledem na účel výkonu trestu odnětí svobody. 

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. 

Ústav pro výkon zabezpečovací detence v Brně slouží jako příjmové zařízení pro 

chovance z celé České republiky. Jeho kapacita je trvale naplněna. Nově umístění 

chovanci jsou zde vyšetřeni, odbornou komisí zařazeni do diagnostických skupin 

a adaptováni na výkon zabezpečovací detence. Teprve po provedení přijímacích 

úkonů může být chovanec ponechán v Brně, nebo s přihlédnutím k diagnóze a 

potřebnosti specifické odborné péče umístěn do ústavu pro výkon zabezpečovací 

detence v Opavě. Aktuálně tvoří více než polovinu všech chovanců osoby 

s primární diagnózou poruchy osobnosti, následované psychotickými poruchami  

a mentální retardací. Sexuální deviace jsou zpravidla sekundárními diagnózami. 

Přibližně v jedné polovině případů byla zabezpečovací detence uložena 

bezprostředně, tj. chovanci byli ihned po rozhodnutí soudu umístěni 

do detenčního ústavu. V ostatních případech byla zabezpečovací detence uložena 

až po vykonání trestu odnětí svobody. Od roku 2009, kdy nabyl účinnosti zákon  

o výkonu zabezpečovací detence a vznikl první detenční ústav, se počet 

chovanců nejprve každý rok zdvojnásoboval, aby postupně zaznamenával 

průměrný nárůst 12 chovanců ročně. Celkem 11 chovanců již detenční ústav 

opustilo, zpravidla přešli do ochranného léčení. K 31. prosinci 2015 bylo 

ve výkonu zabezpečovací detence v obou zařízeních umístěno 56 chovanců, 

z toho 51 mužů a pět žen. 
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2.10. Oblast realizace protidrogové politiky 

V roce 2015 se realizace protidrogové politiky vězeňské služby nadále řídila 

Plánem činnosti VS ČR v protidrogové politice na období 2013 až 2015, který 

zahrnuje též úkoly Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové 

politiky na období 2013 až 2015 a Národního akčního plánu drogového 

informačního systému 2013 - 2015. V roce 2015 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. Poradny drogové 

prevence nadále fungovaly ve všech věznicích. V roce 2015 mělo třicet dva 

věznic bezdrogovou zónu se standardním zacházením. Ve třech věznicích je 

zřízena bezdrogová zóna s terapeutickým zacházením. V roce 2015 byla 

uživatelům drog nadále poskytována substituční léčba a detoxifikace. Centrum 

substituční léčby fungovalo v deseti věznicích. Intenzita testování vězněných 

osob na přítomnost návykových látek nebo jejich metabolitů v těle se oproti 

minulému období nezměnila. I v roce 2015 byla věnována zvýšená pozornost 

zamezení průniku návykových látek do objektů VS ČR a jejich detekce v těchto 

objektech prostřednictvím různých druhů prohlídek včetně prohlídek s využitím 

speciálních protidrogových psů.  

V oblasti spolupráce jednotlivých věznic s nestátními neziskovými organizacemi 

poskytujícími protidrogové služby v roce 2015 v porovnání s minulým hodnotícím 

obdobím opět mírně vzrostla intenzita poskytování protidrogových služeb ve 

věznicích těmito mimovězeňskými subjekty. 

 

2.11. Spolupráce s institucemi a organizacemi 

V roce 2015 pokračovala spolupráce vězeňské služby se stáními i nestátními 

organizacemi. Větší část činností spadá do oblasti naplňování účelu výkonu 

trestu, zefektivnění práce s vězněnými osobami. V rámci spolupráce jsou 

předávány zkušenosti a poznatky z oblasti sociálního začleňování pachatelů 

trestných činů do společnosti, rozvíjela se spolupráce v aktivitách přesahujících 

do oblasti služeb a péče o osoby propuštěné po vykonání trestu odnětí svobody. 

Dlouhodobá spolupráce je udržována s místně příslušnými úřady, probační 

a mediační službou, charitativními a církevními organizacemi, a dalšími 

poskytovateli sociálních služeb.  

 

2.12. Sociální práce v organizačních jednotkách 

Sociální práce v organizačních jednotkách se zaměřuje na podporu plynulého 

přechodu do občanského života, na předcházení sociálního vyloučení a podporu 

pozitivních sociálních vazeb vězněné osoby. V rámci individuálních i skupinových 
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intervencí se sociální pracovníci zaměřují 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. Na podporu kontinuální 

sociální práce byly realizovány porady a semináře se zástupci sociálních 

pracovníků organizačních jednotek, zástupci sociálních kurátorů, zástupci úřadu 

práce a České správy sociálního zabezpečení. Sociální práce v českém vězeňství 

je i nadále integrální součástí sociální sítě v České republice.  

 

2.13. Křehká šance 

Projekt Křehká šance byl ukončen dle podmínek stanovených Smlouvou  

o partnerství ke stanovenému dni 31. 10. 2015. K ukončení projektu byly 

pořádány Probační a mediační službou ČR závěrečné konference v Ostravě, 

Liberci a v Praze. V současné době je před schválením navazující projekt Křehká 

šance II. Nový projekt bude obsahově rozšířen a inovován, současně se 

předpokládá zvýšení počtu zapojených věznic a vazebních věznic o dalších devět. 

Délka realizace bude 48 měsíců.  

 

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 ČR i v roce 

2015 spolupracovala s mnoha poskytovateli sociálních služeb, zapojila se do 

reintegračních projektů, do projektů sociálních inovací. VS ČR dále využívá 

služeb externích organizací v oblasti dluhového poradenství, pracovního 

poradenství a dalšího vzdělávání (rekvalifikace odsouzených). Současně se 

hledaly nové cesty pro rozšíření vzdělávání a čerpaly se zkušenosti ze zahraničí. 

 

2.15. Výkon trestu odnětí svobody odsouzených cizinců 

Cizinci tvoří v celkovém počtu vězněných osob přibližně 8 % (ve výkonu vazby 

25 % a ve výkonu trestu 6 %). 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 VS ČR spolupracuje se státními i nestátními institucemi zabývajícími se 

problematikou cizinců na území ČR i mimo její území. Jejich zkušenosti a znalosti 

jsou využívány pro rozšíření znalostí odborných zaměstnanců VS ČR. 
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3. Bezpečnost 

Prioritním úkolem pro vězeňskou a justiční stráž v roce 2015 bylo zachovat vnější 

a vnitřní bezpečnost střežených objektů Vězeňské služby ČR, v budovách soudů, 

státních zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti ČR a v jiných místech jejich 

činností. Dalším úkolem vězeňské a justiční stráže bylo bezpečné zajištění 

realizace všech druhů eskort, minimalizace průniků nebezpečných  

a nepovolených předmětů do střežených objektů, jako jsou zbraně omamné  

a psychotropní látky a také mobilní komunikační zařízení. 

Ve druhé polovině roku reagoval odbor vězeňské a justiční stráže na nařízení 

Vlády ČR, kterým vznikla VS ČR povinnost od 1. 11. 2016 převelet 70 příslušníků 

k plnění úkolů Policie ČR v Zařízení pro zajištění cizinců v Drahonicích. 

V rámci resortních předpisů na úrovni nařízení generálního ředitele odbor 

vězeňské a justiční stráže v roce 2015 připravil: 

- nařízení generálního ředitele č. 23/2014, o vězeňské a justiční stráži, obsahující 

nový systém důkladných osobních prohlídek vězněných osob,  

- nařízení generálního ředitele, kterým se stanoví rozsah služební a profesní 

přípravy příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR, jež nahradí stávající 

nařízení generálního ředitele č. 67/2009, kterým se stanoví rozsah služební  

a profesní přípravy příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby ČR, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- nařízení generálního ředitele, kterým se stanoví požadavky na tělesnou 

zdatnost uchazečů o přijetí do služebního poměru příslušníka Vězeňské služby 

České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky, jež nahradí 

stávající nařízení generálního ředitele č. 2/2010, kterým se stanoví požadavky na 

tělesnou zdatnost uchazečů o přijetí do služebního poměru příslušníka Vězeňské 

služby České republiky a příslušníků Vězeňské služby České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- pokyn GŘ stanovující postup při využití služební pohotovosti a služby přesčas. 

 

3.1. Pasivní a aktivní zabezpečení objektů VS ČR 

Z pohledu zabezpečení věznic a vazebních věznic novými stavebně technickými  

a signálně zabezpečovacími prostředky se vězeňská služba v roce 2015 

pohybovala bohužel na úrovni podobné letům minulým. V této oblasti nedošlo  

k žádným významným investicím a ani k opravě pasivních (zabezpečení obvodů 

věznic a vazebních věznic, střežení vstupů a vjezdů) nebo aktivních (operační 

střediska, CCTV) prostředků, naopak tyto prostředky jsou opět o jeden rok starší 

a tudíž i problematičtější. 
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Zde lze pouze zopakovat, že 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 již nevyrábějí. Opravy byly závislé z velké části na 

svépomoci a improvizaci. Nastartování průběžné revitalizace majetku vězeňské 

služby v oblasti operačních středisek, včetně jejich koncových prvků 

zabezpečovacích technologií a stavebně technických prostředků je základním 

předpokladem alespoň k udržení požadované míry bezpečnosti střežených 

objektů.  

Vězeňské službě se po dlouhotrvajícím nedostatku provozuschopných přenosných 

radiostanic pro spojení v rámci plnění služebních povinností podařilo v roce 2015 

zajistit optimální počet nových radiostanic.  

Pro vyšší efektivitu v zamezení průniku nebezpečných a nepovolených předmětů 

byl realizován nákup 12 nových rentgenů pro kontrolu zavazadel (z tohoto počtu 

byla částečně dodávka realizována v lednu 2016 – sedm kusů) za účelem 

obměny starých a morálně opotřebených zařízení. Kromě toho byl také zajištěn 

optimální počet nových ručních detektorů kovů. 

3.2. Mimořádné události  

Celkově lze bezpečnostní situaci v českých věznicích v hodnoceném období roku 

2015 považovat za stabilizovanou. Vězeňskou službou ČR byly zaznamenány 

mimořádné události v různém stupni závažnosti, které prověřily akceschopnost 

nejen sboru samotného, ale i dalších bezpečnostních složek. Jako nejzávažnější 

mimořádná událost v roce 2015 byl vyhodnocen útěk odsouzeného z Věznice 

Ostrov. Tato mimořádná událost byla i důsledkem nedostatečného a zastaralého 

signálně zabezpečovacího zařízení a stavebně technických prostředků. Pochybení 

příslušníků vězeňské stráže Věznice Ostrov nebylo v souvislosti s touto událostí 

zaznamenáno. 

Další podobnou mimořádnou událostí byl pokus o útěk odsouzené ženy ve Věznici 

Světlá nad Sázavou, kdy odsouzená podlezla mříž na okně a seskočila na zem ve 

střežené části věznice, kde byla zadržena příslušníkem. V jednom případě byla 

zjištěna příprava k útěku dvou odsouzených ve Věznici Valdice, kdy při 

mimořádné dílčí prohlídce byl na cele nalezen otvor ve zdivu a předměty použité 

k přípravě útěku. Ve Věznici Ostrov a Věznici Plzeň bylo zaznamenáno hromadné 

odmítnutí stravy. Ve Věznici Ostrov 36 odsouzených a ve Věznici Plzeň 24 

odsouzených hromadně neodebralo stravu. Obě tyto mimořádné události byly 

vyřešeny pohovory se zúčastněnými vězněnými osobami. 

Zařazení na nestřežené pracoviště zneužilo odchodem sedm odsouzených, dva 

odsouzení zneužili přerušení výkonu trestu odnětí svobody tím, že se nevrátili 

zpět do věznice a volný pohyb mimo věznici zneužili dva odsouzení v souvislosti  

s programem zacházení a dva odsouzení v souvislosti s udělením volné vycházky.  

V roce 2015 se stalo celkem 30 případů napadení příslušníka nebo zaměstnance 

vězeňské služby. Z toho v osmi případech byl obviněnou osobou napaden 
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příslušník a v jednom případě zaměstnanec, ve 20 případech odsouzená osoba 

napadla příslušníka a v jednom případě zaměstnance. V roce 2015 nebyl civilní 

osobou napaden žádný zaměstnanec ani příslušník. 

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 prezidentem 

republiky v roce 2013, kdy poklesl celkový počet vězněných osob o cca 6 500, se 

již v roce 2014 a 2015 výrazněji promítl do statistik o počtech eskortovaných 

osob. Ze statistických údajů vyplývá, že eskortní činnost narůstá a v podstatě 

kopíruje rostoucí stavy vězněných osob.  

V roce 2015 bylo eskortováno celkem 140 808 vězněných osob. V porovnání  

s rokem 2014, kdy bylo eskortováno celkem 128 050 vězněných osob, činí nárůst 

eskortovaných osob 10 %. Meziroční nárůst stavu vězněných osob pak 

představuje 11,8 % z celkových 18 658 vězněných osob v roce 2014 na 20 866  

v roce 2015 (stav k 31. 12.). Je zřejmé, že nárůst eskortní činnosti byl v roce 

2015 úměrný zvýšenému celkovému počtu vězněných osob. Možným ukazatelem 

úměrného nárůstu počtu eskort je průměrný počet eskort realizovaných s jednou 

vězněnou osobou. Zatímco v roce 2014 činil tento průměr 6,84 eskorty, v roce 

2015 činí tento průměr 6,75 eskorty na jednu vězněnou osobu. Z tohoto pohledu 

se jedná o nevýznamný pokles eskortní činnosti.  

V roce 2015 byly provedeny celkem čtyři letecké eskorty.  Z toho jedna eskorta 

se dvěma odsouzenými osobami byla realizována k předání z České republiky do 

Nizozemí, druhá eskorta s jednou odsouzenou osobou k předání z České 

republiky do Itálie, třetí eskorta s jednou odsouzenou osobou k předání z České 

republiky do Rumunska a čtvrtá eskorta s jednou odsouzenou osobou k převzetí 

z Japonska do České republiky. Všechny uvedené eskorty se uskutečnily bez 

komplikací. 

V roce 2015 nebyly zaznamenány žádné závažné mimořádné události, které 

vznikly v souvislosti s výkonem eskortní služby.  

3.4. Služební kynologie 

Vězeňská služba ČR v roce 2015 disponovala celkem 274 služebními psy.  Z toho 

počtu bylo 78 psů kategorie všestranný, 58 psů kategorie obranný a 80 psů 

speciálně vycvičených k detekci omamných a psychotropních látek (dále jen psi 

protidrogoví). Dalších 58 psů bylo ve fázi přípravy. 

Z důvodu přetrvávajících kapacitních problémů s výcvikovým střediskem ve 

věznici Jiřice, které přes dílčí změny stále neodpovídá rozsahu a významu 

vězeňské služební kynologie, bylo nutné základní přípravu psovodů a základní 

výcvik všestranných a obranných služebních psů realizovat také i na základě 

meziresortních dohod u jiných bezpečnostních sborů.  
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Závislost Vězeňské služby ČR na výcvikových střediscích jiných resortů přináší 

řadu problémů jak v oblasti organizace a optimalizace výcvikového procesu, tak 

v oblasti metodické návaznosti výcviku a v neposlední řadě i v oblasti 

nákladovosti.  

V oblasti speciální, protidrogové kynologii, která plně využívá zázemí 

výcvikového střediska služební kynologie ve Věznici Jiřice, se daří realizovat řadu 

opatření směřující k výcviku protidrogových psů, kteří budou schopni lépe 

reagovat na potřeby výkonu služby, respektive lépe reagovat na trendy v oblasti 

průniku drog do věznic. Jednoznačně pozitivně lze vyhodnotit rozšíření výcviku 

psů o schopnost plošného vyhledávání ve venkovním terénu (reakce na tzv. 

přehozy). Dále byl v roce 2015 zásadním způsobem pozměněn výcvik nově 

připravovaných protidrogových psů. Jedná se o změnu výcviku psů, jehož cílem 

je, aby protidrogoví psi označovali nalezenou omamnou a psychotropní látku tzv. 

pasivním (bezkontaktním) způsobem. Jedná se o moderní trend výcviku psů 

využívaný v kynologicky vyspělých státech, u kterého lze následným výcvikem 

rozšířit použitelnost psů např. ke kontrole osob a jejich oděvních svršků, což by 

zcela jistě našlo uplatnění i ve vězeňské praxi. Takto směrovaný výcvik však 

patří k nejnáročnějším formám a v současných výcvikových podmínkách 

vězeňské kynologie je obtížně realizovatelný. Je nutné konstatovat, že výcvikové 

středisko služební kynologie ve Věznici Jiřice neumožňuje v plném rozsahu 

realizovat záměry odboru vězeňské a justiční stráže. 

Pro rozvoj služební kynologie v následujících letech byla vedením Vězeňské 

služby ČR schválena optimalizace rozsahu služební kynologie u jednotlivých 

vazebních věznic a věznic. Cílem optimalizace je zejména: 

- vytvořit podmínky pro zajištění výkonu služby ve věznicích v oblasti speciální  

a všestranné kynologie,    

- optimalizovat početní stavy služebních psů u jednotlivých věznic a narovnat 

nesystémové rozdíly mezi věznicemi, 

- zintenzivnit protidrogovou činnost psovodů,  

- snížit nákladovost na zajištění protidrogových prohlídek, 

- zajistit podmínky pro plnění požadavků orgánů Státní veterinární správy, 

- vytvořit relevantní podklady pro systémové plánování finančních prostředků pro 

výstavbu, či údržbu zázemí pro psovody a služební psy (kotce, výběhy apod.). 

 

3.5. Justiční stráž  

V roce 2015 se rozšířil počet místních jednotek justiční stráže ze 103 na 104. 

Nová jednotka byla zřízena u Obvodního soudu pro Prahu 5, který byl přemístěn 

ze společného areálu v Justičním paláci v Praze 5 do samostatné budovy v ulici 
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Legerova č. 7. Jednotka justiční stráže byla vytvořena ze stávajícího počtu 

služebních míst justiční stráže, kterých je proto i nadále pouze 1055, stejně jako 

v roce 2014. U 33 jednotek je služba vykonávána v nepřetržitém režimu, zbylých 

71 jednotek justiční stráže zajišťuje výkon služby zejména v pracovní době soudu 

v pracovních dnech s určeným časovým přesahem podle potřeb konkrétní justiční 

organizace. Jednotky jsou seskupeny do deseti oblastí a personálně přiřazeny 

celkem k deseti vazebním věznicím a věznicím.  

V druhé polovině roku 2015 byla zpracována koncepce přezbrojení justiční 

stráže, které bylo zahájeno v lednu 2016. Justiční stráž bude, stejně jako 

vězeňská stráž, vyzbrojena automatickou pistolí, která nahradí dosud používané 

šestiranné revolvery. Přezbrojení se uskuteční postupně ve třech etapách s tím, 

že k 1. říjnu 2016 budou novým typem střelné zbraně a uvedeným počtem 

střeliva disponovat všichni příslušníci justiční stráže.  

V rámci dalšího profesního vzdělávání příslušníků pokračovala v roce 2015 

spolupráce s Akademií Vězeňské služby ČR, kde uskutečnilo osm běhů 

specializačního kurzu Taktika provádění kontrol vstupujících osob pro justiční 

stráž, které se významným způsobem podílejí na zkvalitňování uvedených 

činností na úseku justiční stráže.  

Odbor vězeňské a justiční stráže se v roce 2015 soustředil při kontrolní činnosti 

jednotek JS na prověřování úrovně bezpečnosti justičních objektů, a to zejména 

na činnost strážných při bezpečnostních prohlídkách vstupujících osob. Vzhledem 

k bezpečnostní situaci v Evropě bude kontrolní činnost v roce 2016 i nadále 

soustředěna zejména na výše uvedené činnosti tak, aby byl maximálním 

možným způsobem zajištěn pořádek a bezpečnost ve střežených justičních 

objektech. 

4. Zdravotnictví 

4.1.  Poskytování zdravotních služeb 

Vězeňská služba ČR poskytuje zdravotní služby v rozsahu daném platným 

oprávněním k poskytování zdravotních služeb, které v roce 2013 stanovilo 

ministerstvo spravedlnosti, jako příslušný správní orgán. Zdravotní služby nad 

rozsah těch, které jsou výslovně uvedeny v oprávnění, jsou zajišťovány  

u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb.  

Organizace zdravotnické služby se nezměnila. Každá z věznic disponuje vlastním 

zdravotnickým střediskem, při Vazební věznici Praha – Pankrác a Vazební věznici 

a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno, jsou navíc zřízena lůžková 

zdravotnická zařízení. Na každém zdravotnickém středisku je poskytována 

primární péče praktického lékaře, ve většině též lékaře zubního. Další odbornosti 

jsou zastoupeny dle potřeby, dostupnosti mimovězeňské zdravotní péče a též 

možností zajistit zejména personální zabezpečení dané platnou legislativou. 

Zdravotní služby jsou tedy ve všech věznicích poskytovány v ambulantní formě, 

s výjimkou zmíněných lůžkových zařízení. Poskytované zdravotní služby jsou 
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zejména léčebně-preventivního charakteru, ve značném objemu je prováděna též 

řada medicínsko-právních výkonů nesouvisejících s aktuálním zdravotním 

stavem, ale vyžádaných na základě právních předpisů oprávněnou osobou (např. 

vstupní prohlídky při nástupu do vazby, trestu odnětí svobody, zjišťování 

přítomnosti návykových látek v těle atp.). Vzhledem k významnému podílu 

výkonů na celkovém objemu poskytovaných zdravotních služeb představují 

medicínsko-právní výkony pro zdravotnickou službu výrazné zatížení. 

Časová pracovní kapacita zdravotnických pracovníků je dále čerpána stížnostmi 

a žádostmi vězněných osob, kterých je více, než u mimovězeňských 

poskytovatelů a které jsou ve většině případů neopodstatněné. Pacienti jsou 

především osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací 

detence. Počet registrovaných pacientů z řad zaměstnanců je relativně nízký, 

přičemž přijímání nových registrovaných pacientů se zpravidla neprovádí. Lze 

uvést, že exkluzivně poskytuje Vězeňská služba ČR pracovně lékařské služby,  

a to jak vězněným osobám, tak příslušníkům a zaměstnancům. Tato výjimečnost 

plyne ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.  

Jako součást zdravotních služeb výše uvedených poskytuje Vězeňská služba ČR 

dále ambulantní ochranné léčení, a to ve Věznici Znojmo (protitoxikomanické), 

Věznici Rýnovice (protitoxikomanické), Věznici Kuřim (sexuologické) a Věznici  

a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava (protitoxikomanické, 

protialkoholní, pro patologické hráčství). Následující statistický přehled shrnuje 

základní měřitelné údaje vztahující se k poskytnutým zdravotním službám. 
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4.1.1. Poskytování zdravotních služeb vězněným osobám 

Statistické údaje srovnávající objem poskytované ambulantní zdravotní péče vězněným 

osobám za poslední 4 roky je vyčíslen v porovnávacích tabulkách: 

Ambulantní léčebně preventivní péče o 

obviněné a odsouzené 
2015 2014 2013* 2012 

počet provedených vyšetření a ošetření 442 291 389 126 328 265 412 928 

z toho 

preventivní 

prohlídky 
11 024 15 010 13 995 18 558 

dispenzární 

prohlídky 
14 678 13 058 12 774 18 354 

stomatologická 

vyšetření a 

ošetření 

70 379 64 747 59 118 71 011 

počet provedených vyšetření ambulantními 

specialisty 
70 602 60 444 52 510 63 678 

z toho 

odborná vyšetření 

ve zdrav. 

zařízeních VS 

48 323 40 515 34 803 42 268 

odborná vyšetření 

mimo zdrav. 

zařízení VS 

22 279 19 886 17 707 21 410 

počet dispenzarizovaných 7 922 7 342 8 208 10 279 

počet drogově závislých 11 309 9 384 8 468 11 463 

úmrtí** 22 30 - - 

z toho 

sebevraždy 11 9 8 13 

vraždy 0 0 0 0 

sebepoškození 308 362 485 402 

z toho 

pokus o 

sebevraždu 
75 121 89 87 

hladovka 231 209 240 297 

počet onemocnění HIV/AIDS 33 35 20 18 

* data významně ovlivněna amnestií prezidenta republiky 

** viz tabulka níže 

Jak je patrné ze statistických dat, objem provedených vyšetření je srovnatelný  

s počtem výkonů z roku 2012, tedy z období před amnestií prezidenta republiky. 

Přestože početní stavy vězněných osob stoupaly v roce 2014 obdobným tempem 

jako v roce 2015, tak roční nárůst provedených výkonů byl v loňském roce  

53 095, zatímco v roce 2014 činil toto navýšení 60 861. Z uvedeného vyplývá, že 

přes narůstající počet potenciálních pacientů, tempo růstu počtu provedených 
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vyšetření kvantitativně zpomalilo. Je ovšem nezbytné konstatovat, že i přes toto 

zpomalení bylo provedeno vůbec nejvíce vyšetření za sledované období. Z toho 

vyplývá potřeba zdravotnickou službu personálně posílit, protože bez toho nelze 

reálně očekávat, a to již ani v krátkodobém horizontu, že další nárůst poptávky 

po zdravotní péči bude schopna zdravotnická služba plně a včas uspokojovat. 

Rovněž ostatní sledované ukazatele zaznamenaly rostoucí tempo s výjimkou 

počtu provedených preventivních prohlídek, které vykázaly prudký pokles  

(o 3 986, tj. o 26,6 %). Tento jev je také možné vysvětlit kapacitními možnostmi 

praktických lékařů Vězeňské služby ČR, kdy jsou současně zabezpečovány 

prohlídky v rámci medicínsko-právních výkonů. Oba typy prohlídek totiž obsahují 

prakticky shodná vyšetření, a je tak zbytné je ryze z formálních důvodů nově 

opakovat. 

Významným údajem patrným ze shora uvedené tabulky je poměr poskytovaných 

zdravotních služeb proti zdravotním službám zajišťovaným u poskytovatelů 

mimovězeňských. Vyšetření neprováděná Vězeňskou službou ČR tvoří na 

celkovém počtu vyšetření přibližně jednu třetinu s lehce klesající tendencí (rok 

2015 – 31,56 %; rok 2014 – 32,90 %; rok 2013 – 33,72 %; rok 201 – 33,62 

%). Při současném počtu vězněných osob, který je ve sledovaných obdobích 

druhý nejvyšší, bylo v roce 2015 dosaženo vůbec nejlepšího výsledku, který je 

třeba hodnotit velice pozitivně, neboť má přímý dopad do tzv. zdravotních eskort 

a je zájmem Vězeňské služby ČR v tomto směru pokračovat. 

4.1.2. Poskytování lůžkové péče vězněným osobám ve zdravotnických 

zařízeních VS ČR 

Lůžkovou péči poskytuje Vězeňská služba ČR jednak ve Vazební věznici a ústavu 

pro výkon zabezpečovací detence Brno (v oborech vnitřní lékařství, 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 2015 2014 2013 2012  

Brno 1 082 1 072 865 1 000  

Praha 1 665 1 333 1 244 1 765  

celkem 2 747 2 405 2 109 2 765  

 

Jak je patrné z přehledu, tak rostoucí počty vězněných osob se nutně projevily  

i v počtech hospitalizovaných osob, a to v obou vězeňských nemocnicích. 

Zatímco však v případě brněnské nemocnice činil tento nárůst pouze necelé 

jedno procento, v případě pankrácké nemocnice byl nárůst téměř čtvrtinový 

(24,9 %). Bylo tak téměř dosaženo hodnot z doby před amnestií.  
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Počet lůžek v nemocnici s poliklinikou Vazební věznice Praha - Pankrác činil 

v roce 2015 celkem103 lůžek, ve srovnání s minulými obdobími tak žádná změna 

nenastala.  

Vazební věznice Praha-Pankrác: 2015 2014 2013 2012 

počet hospitalizovaných 1 665 1 333 1 244 1 765 

z toho 

oddělení chirurgických oborů 1089 815 836 1 154 

oddělení interních oborů 576 518 408 611 

počet úmrtí 11 8 6 13 

z toho 

sebevraždy 0 1 0 0 

vraždy 0 0 0 0 

 

V nemocnici s poliklinikou Vazební věznice Praha - Pankrác činil celkový počet 

hospitalizací v roce 2015 celkem 1 665 (z toho na oddělení chirurgických oborů  

1 089 a 576 na oddělení interních oborů).  

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

výkon zabezpečovací detence Brno činil v roce 2015 celkem 113 lůžek, tedy 

shodně jako v nemocnici Vazební věznice Praha – Pankrác nebyly žádné změny 

zaznamenány. 

 

Vazební věznice a ústav pro výkon 

zabezpečovací detence Brno: 
2015 2014 2013 2012 

počet hospitalizovaných 1 082 1072 856 1 000 

z toho 

interní oddělení 189 167 202 215 

infekční oddělení   134 121 145 140 

jednotka intermed. péče 62 82 0 81 

následná lůžková péče, dř. 

oddělení s ošetřovatelskou péčí 
312 334 206 225 

psychiatrické oddělení 385 368 282 339 

počet úmrtí 6 3 - - 

z toho 

sebevraždy 0 1 - - 

vraždy 0 0 - - 
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V nemocnici s poliklinickými službami Vazební věznice a ústavu pro výkon 

zabezpečovací detence Brno činil celkový počet hospitalizací 1 082, čili došlo 

pouze k velice nepatrnému růstu o 10 případů.   

4.2. Detenční ústavy 

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

DETENCE - BRNO 2015 2014 2013 2012 

 

chovanci detenčních ústavů celkem 25 24 29     32 

 

počet vyšetření celkem 1338 1924 2 053 1 488 

 

z toho          praktický lékař 78 278 676 434 

 

  psychiatr 417 652 492 387 

 

  klinický psycholog 381 320 305 223 

 

  zubní lékař 100 148 92 59 

 

  odborný lékař 362 279 249 385 

 

 

DETENCE - OPAVA 2015 2014 2013 

 

chovanci detenčních ústavů celkem 31 16 9 

 

počet vyšetření celkem 938 416 185 

 

z toho          praktický lékař 590 223 56 

 

  psychiatr 284 174 101 

 

  zubní lékař 51 15 4 

 

  odborný lékař 13 4 2 

 

 

Do roku 2014 se počty chovanců ve Vazební věznici a ústavu pro výkon 

zabezpečovací detence Brno postupně snižovaly. Tento pokles se v roce 2015 

zastavil, naopak se posléze o jednoho chovance zvýšil. Ve Věznici a ústavu pro 

výkon zabezpečovací detence Opava se počet chovanců téměř zdvojnásobil, 

v celkovém souhrnu dosáhl počet osob ve výkonu zabezpečovací detence svého 

maxima (56 chovanců) a ve srovnání s rokem 2014 stoupl o 16 osob.  

Z údajů je zřejmý nepoměr počtu vyšetření mezi oběma detenčními ústavy. 

Zatímco v Opavě připadá na jednoho chovance 30 vyšetření, v Brně se jedná  

o 54 vyšetření. Ve srovnání s předchozím rokem jsou ovšem rozdíly mezi ústavy 

méně markantní, protože v roce 2014 připadalo na chovance v Brně 80  

a v Opavě na 26 vyšetření. Vzhledem k tomu, že detenční ústav při brněnské 

vazební věznici je ústavem nástupním, je tento rozdílný poměr důvodný, neboť 
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řada prvotních vyšetření souvisejících s přijetím do výkonu zabezpečovací 

detence je prováděna právě v Brně. 

4.3. Problematika HIV/AIDS 

V souvislosti s onemocněním HIV/AIDS bylo v roce 2015 poradenství celkem  

3 558 vězněným osobám (z toho 3 249 mužům a 209 ženám); vyšetření pak 

bylo realizováno u 2 561 osob (z toho u 2 389 mužů a u 172 žen). Z uvedeného 

počtu provedených vyšetření byla nově zjištěna pozitivita HIV/AIDS 

ve čtyřech  případech (u dvou mužů a dvou žen).  

4.4. Úmrtí vězněných osob v roce 2014 

Počet osob, které zemřely ve výkonu vazby, či trestu odnětí svobody v roce 2015 

významným způsobem vzrostl, a to o 13 případů, což představuje nárůst takřka 

o jednu polovinu (43,3 %). Za posledních pět let se jedná o druhý nejvyšší počet 

úmrtí, avšak víceméně odpovídá rozmezí let 2011 – 2012, čili rokům 

s podobnými stavy vězněných osob. Nárůst byl zaznamenán i v brněnské 

vězeňské nemocnici, kde se počet úmrtí zdvojnásobil na šest případů, zatímco 

v Praze zemřel stejný počet osob jako v roce 2014.   

rok   2015 2014 2013 2012 2011 

sebevraždy 

udušení 8 11 7 17 11 

vykrvácení 0 0 0 0 1 

léky 0 1 0 0 1 

úmrtí 

respirační onemocnění 3 2 4 9 4 

onemoc. zažívacího ústr. 4 0 2 2 1 

nádorová onemocnění 2 3 3 4 3 

cevní onemoc. 13 12 9 17 16 

bez zjevné příčiny 1 0 1 0 1 

poly-traumata 0 0 0 0 0 

vražda 0 0 0 0 0 

abstinenční syndrom 0 0 0 0 0 

uzavřené 31 29 26 49 38 

v šetření 12 1 0 0 0 

celkem   43 30 26 49 38 
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5. Personalistika 

5.1. Změny organizační struktury 

Zásadní organizační změny započaté v roce 2014 pokračovaly i v roce 2015. 

Počátkem roku bylo zrušeno dosavadní regionální uspořádání Vězeňské služby 

České republiky, koordinační role regionálních ředitelů byla zrušena s cílem 

posílit pravomoci ředitelů jednotlivých organizačních jednotek. V průběhu roku 

pak byla dokončena personální obměna na místech ředitelů. Pokračovalo 

převádění organizačních částí, které byly řízeny z generálního ředitelství, do 

organizační struktury generálního ředitelství. Z Vazební věznice Praha-Pankrác 

byla pod odbor vězeňské a justiční stráže převedena stálá služba, z Věznice 

Pardubice pod odbor správní Archiv Vězeňské služby. 

Generální ředitelství prodělalo dvě zásadní změny. Ve druhém čtvrtletí prošel 

reorganizací odbor informatiky, odbor zdravotnické služby, odbor ekonomický  

a odbor logistiky. Poté na základě požadavků ze strany Ministerstva spravedlnosti 

České republiky byla k 1. září 2015 realizována další etapa reorganizace 

generálního ředitelství, tentokrát zaměřená především na snížení počtu řídících 

pracovníků. V rámci této změny došlo ke zrušení pozic vrchních ředitelů  

a zástupců ředitelů odborů, snížil se počet oddělení v odborech, byla dokončena 

reorganizace odboru ekonomického a odboru logistiky a nově byl zřízen odbor 

investic, centrálních nákupů a EU fondů. 

5.2. Přijímaní nových pracovníků  

Během předchozích let se Vězeňská služba ČR potýkala s problémem 

přetrvávající finanční nedostatečnosti a s tím spojené regulace přijímání nových 

zaměstnanců do služebního a pracovního poměru. V květnu 2015 bylo po dohodě 

s Ministerstvem spravedlnosti ČR rozhodnuto, že je možné od restrikcí v přijímání 

zaměstnanců odstoupit, neboť finanční prostředky na naplnění plánovaných stavů 

budou zajištěny. Důsledkem bylo snížení počtu neobsazených míst z 512  

k 1. červnu 2015 na 312 k 1. lednu 2016 a tím zlepšení pracovních podmínek  

v organizačních jednotkách. K mírné personální stabilizaci zaměstnanců v roce 

2015 přispěla i úprava platů s účinností k 1. 11. 2014 ve smyslu novely nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., v jejímž důsledku byl u občanských zaměstnanců 

Vězeňské služby ČR zrušen odečet až tří platových stupňů podle dosažené praxe. 

Pozitivní úprava platových tarifů byla realizována i u příslušníků. Také v závěru 

roku 2015 vláda rozhodla o novém zvýšení platů státních zaměstnanců o 3%. 

Fluktuace se u příslušníků meziročně zvýšila z 4 % na 4,7 % , u zaměstnanců je 

zaznamenán pokles z 9 % na 8,3. Úbytek příslušníků a zaměstnanců se dařilo 

nahrazovat. Větší problémy se opakují s náborem příslušníků v Praze,  

u zaměstnanců je to spíše podle profesí, především v oblasti zdravotnické služby 

a u specialistů v oblasti výchovného působení na vězněné osoby (vychovatelé, 

speciální pedagogové, psychologové). Přetrvávající nižší atraktivitu práce 

vězeňského personálu dokládá fakt, že v rámci prostupnosti mezi bezpečnostními 
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sbory opustilo Vězeňskou službu ČR o 26 příslušníků více, než kolik jich z jiných 

bezpečnostních sborů přišlo, v loňském roce činil rozdíl 32 příslušníků.  

Pozornost byla věnována záměru rozšířit ubytovací kapacitu pro vězněné osoby 

formou využití zakonzervovaných objektů Vězeňské služby České republiky, 

které byly k tomuto účelu připravovány v minulých letech. Znovuotevření objektu 

Velké Přílepy, který byl po amnestii prezidenta republiky k 1. lednu 2013 

zakonzervován, si vyžádalo k 1. lednu 2015 zřízení 41 nových služebních míst 

příslušníků a 22 pracovních míst zaměstnanců. Z toho 25 míst (14 služebních 

míst příslušníků a 11 pracovních míst zaměstnanců) bylo převedeno  

z organizační struktury Vazební věznice Praha-Ruzyně, ostatní byla vyjmuta  

z rezervy neobsazených míst Vězeňské služby ČR. Pro zprovoznění objektu 

Poštorná bylo v roce 2015 z rezervy neobsazených míst vyčleněno 87 

tabulkových míst (47 služebních míst příslušníků a 40 pracovních míst 

zaměstnanců). Od zprovoznění objektu Vyšní Lhoty pro vězněné osoby bylo 

odstoupeno z důvodu předání objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových a jeho přeměnou na zařízení pro uprchlíky. 

Do roku 2015 vstupovala Vězeňská služby ČR 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 Vězeňské služby České republiky 

 (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 33 výběrových řízení. 
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5.3. Péče o zaměstnance  

V rámci personální politiky Vězeňská služba České republiky trvale věnuje 

pozornost prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Daří se vytvářet 

podmínky pro rovný přístup žen a mužů k výkonu práce a služby, k odměňování, 

zvyšování a prohlubování vzdělání, dále ke zdravotní péči a v neposlední řadě  

k benefitům, které vyplývají z kolektivní smlouvy a kolektivní dohody. 

Mírný pokles, který byl ve vyšší míře patrný již v roce 2014, byl v roce 2015 

zaznamenán v zastoupení žen v řídících funkcích. Jestliže v roce 2013 jejich podíl 

v řídících funkcích činil 24,4 % a v roce 2014 pak 20,8 %, v roce 2015 dále 

poklesl na 20,5 %. Celkový podíl počtu žen ve VS ČR však zůstává bez výrazné 

změny stavu a k 31. 12. 2015 dosahuje 24,6 % (navýšení o 0,2 % oproti roku 

2014). 

Za odvedenou kvalitní práci byl personál Vězeňské služby ČR oceněn udělením 

medailí a plaket. Předání se uskutečnilo především při slavnostním aktu  

u příležitosti oslav Dne českého vězeňství. V roce 2015 bylo celkem uděleno 690 

ocenění, počet má stále zvyšující se tendenci. 

Druhy medailí a plaket Počet udělených medailí a plaket 

Medaile Vězeňské služby České republiky I. stupně 15 

Medaile Vězeňské služby České republiky II. stupně 14 

Medaile Vězeňské služby České republiky III. stupně 66 

Medaile Za věrnou službu I. stupně 11 

Medaile Za věrnou službu II. stupně 39 

Medaile Za věrnou službu III. stupně 205 

Medaile Za statečnost 5 

Medaile Vězeňské služby České republiky Za zásluhy o rozvoj 35 

Čestná medaile Vězeňské služby České republiky 116 

Plaketa Vězeňské služby České republiky I. stupně 66 

Plaketa Vězeňské služby České republiky II. stupně 118 

Celkem 690 

 

Jednou ze základních oblastí péče o příslušníky je zabezpečování ozdravných 

pobytů, ve smyslu § 80 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů. V roce 2015 absolvovalo ozdravné pobyty celkem 2071 příslušníků. Tyto 

jsou převážně realizovány v zařízeních Vězeňské služby ČR - Zotavovna Přední 

Labská, Pracov a Praha. Využívána je i forma lázeňské léčebně rehabilitační péče, 

která je realizována na základě smlouvy s některým z poskytovatelů lázeňské 
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léčebně rehabilitační péče v České republice. V roce 2015 byly pro tuto formu 

vybrány Horské lázně Karlova Studánka, a. s., kde ozdravný pobyt vykonalo 27 

příslušníků. 

5.4. 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. Zabezpečení 

vzdělávání příslušníků a občanských zaměstnanců je jedním z úkolů Vězeňské 

služby České republiky, které provádí Akademie Vězeňské služby. 

Zefektivnění vzdělávání vedoucích zaměstnanců Vězeňské služby ČR, zlepšení 

kvality řízení i managementu a vytvoření lepších podmínek pro výkon 

manažerských funkcí v rámci Vězeňské služby ČR bylo cílem projektu Vytvoření 

modulu a systému manažerského vzdělávání ve Vězeňské službě ČR 

realizovaného v roce 2015.  Realizaci projektu spolufinancovaného z evropského 

sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost odstartovala v prosinci 2014 Vězeňská služba ČR ve spolupráci  

s Ministerstvem spravedlnosti ČR s cílem spuštění procesu cíleného 

systematického vzdělávání celkem 330 vedoucích zaměstnanců vězeňské služby. 

V průběhu listopadu a prosince 2015 absolvovali vedoucí zaměstnanci Vězeňské 

služby ČR (ředitelé a zástupci organizačních jednotek, náměstci a ředitelé odborů 

generálního ředitelství) vzdělávací semináře zaměřené na posílení pracovních, 

sociálních a osobnostních kompetencí. Prezenční kurzy manažerského vzdělávání 

se uskutečnily celkem v pěti bězích, každý v rozsahu tři dnů. Na základě analýzy 

manažerského vzdělávání byly k prezenčnímu školení manažerů vězeňské služby 

vybrány okruhy leadership, dovednosti manažera, manažer a manažerské role, 

řízení lidských zdrojů, výběr a hodnocení pracovníků, vedení, zvládání stresu  

a komunikace. Prezenční školení probíhala vždy v osmi vyučovacích hodinách 

denně, přičemž účastníci na konci každého vyučovacího dne absolvovali 

závěrečný test a obdrželi certifikát o absolvování.   

V průběhu prezenčního vzdělávání bylo proškoleno celkem 124 jednotlivých 

řídících pracovníků, a rámci v e-learningovém vzdělávání se vzdělávalo 218 

vedoucích jednotlivých oddělení, celkem tedy 342 podpořených osob. 

Dlouhodobě jsou nejpočetnější skupinou personálu Vězeňské služby ČR ti, kteří 

dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou. Jedná se především  

o příslušníky, kdy tento stupeň vzdělání je vyžadován na ustanovení na služební 

místa až do 6. tarifní třídy včetně. 
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Rozložení vzdělanosti příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby České republiky v roce 

2015 podle dosaženého stupně vzdělání 

  

Kladený důraz na vzdělání se pravidelně projevuje zvyšujícím se počtem 

příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR, kteří dosáhli vysokoškolského 

vzdělání ukončením bakalářského nebo magisterského studijního programu. 

Zatímco ke konci roku 2014 bylo ve vězeňské službě evidováno 2 904 osob (podíl 

činí 27,2 % z celkového počtu zaměstnanců) s dokončeným vysokoškolským 

vzděláním v bakalářském nebo magisterském studijním programu, tak  

k 31. prosinci 2015 je i nadále zaznamenáván progresivní charakter prohlubování 

vzdělanosti a počet zaměstnanců, kteří dosáhli vzdělání v těchto studijních 

programech je 3 102 (podíl činí 28,4 % z celkového počtu zaměstnanců). 

6. Logistika 

6.1. Oddělení hospodářské správy a reprodukce majetku  

Oddělení zajišťovalo v roce 2015 kompletní správu movitého a nemovitého 

majetku Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR, a to včetně přípravy  

a realizace oprav, stavebních a investičních akcí. Současně plnilo v souladu 

s organizačním řádem úkoly při správě movitého a nemovitého majetku směrem 

k organizačním jednotkám Vězeňské služby ČR. Podstatnou činností oddělení 

bylo plánování a realizace oprav movitého a nemovitého majetku (celkem 

čerpáno z rozpočtu 153 503,4 tis. Kč), likvidace havárií (celkem čerpáno 

z rozpočtu 7 167 tis. Kč), řešení smluvních vztahů (nájemní smlouvy, práva 

stavby), účast na stavebních řízeních, řešení daní z nemovitostí, pasportizací, aj.  

Oddělení dále zajišťovalo kompletní servis při bezúplatných a úplatných 

nabídkách nepotřebného nemovitého a movitého majetku Vězeňské služby ČR 

ostatním subjektům.  

 

12 331 

7245 
218 

1209 

1893 

základní střední maturita vyšší odborné bakalářské magisterské
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V roce 2015 bylo registrováno celkem 36 případů nakládání s nepotřebným 

nemovitým majetkem (byly prodány nemovité věci za 89 188,7 tis. Kč).  

6.2. Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií 

Toto oddělení zajišťuje pro všechny organizační jednotky vězeňské služby nákup 

a opravy mobilních telefonů. V roce 2015 bylo nakoupeno pro obměnu celkem 

740 kusů nových mobilních telefonů. Oddělení zabezpečovacích a komunikačních 

technologií centrálně zajištuje také správu SIM karet, kterých bylo k 31. prosinci 

2015 celkem 3 100 kusů.  Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií 

rovněž realizovalo nákup nových radiostanic (3 000 ks ručních a 250 ks 

základnových) a zajistilo jejich distribuci jednotlivým organizačním jednotkám 

podle požadavků odboru vězeňské a justiční stráže. Oddělení zabezpečovacích  

a komunikačních technologií dále centrálně pořizuje technické prostředky ke 

zvýšení bezpečnosti proti vnášení nepovolených předmětů do objektů vězeňské 

služby. V roce 2015 bylo na základě realizované nadlimitní veřejné zakázky 

pořízeno sedm rentgenů zavazadel v hodnotě 3,42 mil. Kč. Dále byl pořízen 

materiál pro zabezpečení celkem 135 ordinací vězeňské služby v hodnotě 1 mil. 

Kč. Jednalo se o komponenty monitorovacího a tísňového systému pro zajištění 

bezpečného průběhu lékařských prohlídek vězněných osob.  

6.3. Oddělení materiálně technického zabezpečení 

Pro zajištění materiálně technické základny vězeňské služby byla v roce 2015 

realizována dodávka více než šest set detektorů kovů a více než třech tisíc 

teleskopických obušků. V červenci 2015 byla stažena balistická výstroj, a to 

protiúderové komplety, balistické vesty a balistické přílby. Následně vyhlášena 

veřejná zakázka na revize balistické výstroje. Během roku 2015 byla dále 

nakoupena munice za více než tři milióny korun. V březnu 2015 byly vedení 

sboru představeny vzory nových výstrojních součástek pro příslušníky.   

6.4. Stravování a výživa 

Nákupní ceny jednotlivých referátů stravování a výživy jsou u vybraných druhů 

potravin pravidelně sledovány a porovnávány mezi regiony formou monitoringu 

cen potravin. Tím se vedoucím stravovacích referátů v rámci regionu daří 

efektivně porovnávat nákupní ceny potravin ve svých organizačních jednotkách 

potravin s ostatními a předávat si tak zkušenosti s dodavateli jednotlivých 

komodit potravin. 

Vězeňská služba ČR přistoupila k přípravě léčebné výživy pro vězněné osoby dle 

sjednocených jídelních lístků od 4. května 2015, a to zejména ve snaze  

o vyloučení stížností vězněných osob na rozdílné množství a kvalitu stravy na 

jednotlivých organizačních jednotkách. Toto opatření skutečně eliminovalo 

stížnosti tohoto druhu. Jednotné jídelní lístky pro léčebnou výživu vězněných 

osob byly sestaveny nutričními terapeuty odboru zdravotnické služby vězeňské 

služby.  



41 
 

  

6.5. Oddělení automobilní služby 

Ve Vězeňské službě ČR bylo v roce 2015 provozováno 616 vozidel, z toho 187 

vozidel eskortních. Služebními vozidly bylo najeto 7 871,4 tis. km, z toho  

2 441,8 tis. km při zabezpečení přepravy vězněných osob při eskortách. Při 

těchto jízdách bylo spotřebováno celkem 180,3 tis. litrů benzínu a 753,8 tis. litrů 

motorové nafty. V průběhu roku 2015 mělo dopravní nehodu celkem  

43 služebních vozidel Vězeňské služby ČR. Z uvedeného počtu dopravních nehod 

bylo 15 zaviněno příslušníky či zaměstnanci vězeňské služby ve 25 případech 

zavinil nehodu cizí řidič, dvakrát se vozidlo srazilo se zvěří a v jednom případě 

nebyl dosud určen viník. Celková škoda na vozidlech Vězeňské služby ČR činí 

předběžně 1 113,8 tis. Kč, přičemž 16 nehod není zatím uzavřeno. Celkové 

náklady na údržbu a opravy služebních vozidel včetně zahradní techniky  

a zdrojových soustav činily 4 013,9 tis,- Kč na práci a 8 119,2 tis. korun na 

materiálu. Za pojištění odpovědnosti bylo zaplaceno 1 903,8 tis. Kč a za havarijní 

pojištění pak 244,8 tis. Kč. V roce 2015 bylo pořízeno 78 osobních vozidel, jedno 

dodávkové eskortní vozidlo a 18 sanitních eskortních vozidel a dvě sanitní 

infekční eskortní vozidla. Vyřazeno bylo 14 služebních vozidel a rozhodnutí  

o nepotřebnosti bylo vydáno na dalších 33 služebních vozidel. Od jiných 

organizačních složek státu vězeňská služba převzala sedm vozidel.  

 

6.6. Energetické hospodářství 

Vězeňská služba ČR zaznamenala v roce 2015 oproti roku 2014 mírný nárůst 

spotřeby vodného (4,4%),  stočného (3,4%), srážkové vody (2,2%)  a tepla  

(17,2%), dále však zaznamenala úsporu ve spotřebě elektřiny  (0,3%), plynu 

(26,7%)  a paliva (19,7%).  

Ministerstvo spravedlnosti zajistilo pro celý resort nákup energií (elektrické 

energie a plynu) na rok 2016 prostřednictvím burzovní aukce. 
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7. Kontrola 

7.1. Stížnosti 

V roce 2015 bylo prošetřeno a uzavřeno 1 319 stížností. Proti předchozímu roku 

byl zaznamenán mírný nárůst počtu vyřízených stížností, a to o 18 podání.  

Přehled všech vyřízených stížností podle výsledku prošetření:  

důvodné  27    2,0 %  

částečně důvodné   40    3,0 %  

důvodné z objektivních příčin nebo nezaviněné 

VS ČR 
 6    0,5 %  

nedůvodné  1 246   94,5 %  

celkem  1 319 100,0 %  

 

Počet stížností důvodných, částečně důvodných a důvodných z objektivních příčin 

nebo nezaviněných Vězeňskou službou ČR meziročně mírně vzrostl, ze 70 na 73, 

jejich procentuální zastoupení vzrostlo o 0,1 % a vykazuje tak hodnotu 5,5 % ze 

všech vyřízených stížností. V roce 2015 byl zaznamenán nárůst celkového počtu 

vězněných osob z 18 658 (k 31. 12. 2014) na 20 866 (k 31. 12. 2015), tedy  

o 2 208, tj. o 11,8 %. Zvýšený počet vězněných osob se na celkovém počtu 

stížností této kategorie projevil jen mírným nárůstem, a to z  1 259  

na 1 278, tj. o 19 stížností, což činí nárůst o 1,5 %. Počet stížností důvodných, 

částečně důvodných a důvodných z objektivních příčin nebo nezaviněných VS ČR 

mírně vzrostl z 67 na 69. Z tohoto celkového počtu bylo 26 stížností 
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vyhodnoceno jako důvodných, 37 jako částečně důvodných a šest jako 

důvodných z objektivních příčin nebo nezaviněných Vězeňskou službou ČR. 

Procentuální zastoupení stížností s prvky důvodnosti se nepatrně zvýšilo z 5,3 na 

5,4%. U stížností ostatních osob byl zaznamenán nepatrný pokles počtu  

o jednu stížnost, a to ze 42 na 41, tj. o 2,4 %.  

7.2. Řídící a kontrolní systém 

Kontrolní činnost odboru kontroly generálního ředitelství Vězeňské služby ČR byla 

v roce 2015 realizována na základě příkazů k provedení kontroly nebo na základě 

trvalého zmocnění ke kontrole. V hodnoceném období bylo provedeno ze strany 

odboru celkem 26 kontrolních akcí. Z tohoto počtu bylo realizováno celkem 23 

kontrol, které byly přímo v gesci odboru kontroly. Ve zbylých třech případech 

participoval odbor na provedení kontrolní činnosti generálního ředitelství  

a odboru zdravotnické služby. V daném případě se jednalo o formu kontrolních 

činností operativní a komplexní. Níže jsou podrobněji uvedeny veškeré vykonané 

kontroly v jednotlivých organizačních jednotkách s konkrétním zaměřením, a to: 

Kontroly realizované přímo v gesci odboru kontroly 

- Šest kontrol bylo zaměřeno na funkčnost řídícího či kontrolního systém 

ředitelů organizačních jednotek či odborných zaměstnanců přímo řízených 

ředitelem odboru logistiky (věznice Jiřice, Odolov, Nové Sedlo, Pardubice 

Akademie VS ČR a Vazební věznice Teplice). 

- Čtyři kontroly byly zaměřeny na dodržování platných právních předpisů 

v souvislosti s pracovní činností občanských zaměstnanců nebo služební 

činností příslušníků VS ČR (tři kontroly na generálním ředitelství a jedna ve 

věznici Kynšperk nad Ohří). 

- Čtyři kontroly směřovaly do oblastí smluvních vztahů – pronájem prostor, 

nákupů služeb a materiálů, inventarizace - majetku, pohledávek a závazků, 

inventarizační rozdíly (věznice Jiřice, Plzeň, Všehrdy a Akademie VS ČR). 

- Dvě kontroly byly zaměřeny na oblast veřejných zakázek (věznice Rapotice 

a vazební věznice Praha – Ruzyně). 

-  Dvě kontroly byly realizovány v souvislosti s revizí průběhu investičních 

akcí (věznice Příbram a Bělušice).  

- Jedna kontrola byla zaměřena na evaluaci a identifikaci rizik protikorupčního 

programu (vazební věznice České Budějovice). 

- Jedna kontrola byla zaměřena na systém řízení a efektivitu práce (SOU). 

- Jedna kontrola byla provedena v oblasti poskytování náhrad cestovní výdajů 

(vazební věznice Praha – Pankrác). 
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- Jedna kontrola byla zaměřena na plnění uložených opatření uložených 

předchozí kontrolní činností (věznice Karviná).  

- Jedna kontrola byla realizována v oblasti evidence, vyřazování, likvidaci 

spojovacích a telekomunikační techniky (Akademie VS ČR). 

Kontroly realizované ve spolupráci s odborem kontroly: 

- Dvě kontroly byly odborem kontroly realizovány v rámci komplexní kontroly 

nařízené generální ředitelem Vězeňské služby ČR (věznice Plzeň a Ostrov). 

- Jedna kontrola byla provedena ve spolupráci s odborem zdravotnické služby 

a v oblasti nakládání s léčivy a jejich evidence (vazební věznice Praha – 

Pankrác). 

Dílčí nedostatky, jež vyplynuly z realizované kontrolní činnosti, byly, případně 

jsou ve stanovených termínech jednotlivými organizačními jednotkami 

odstraňovány. Kontrolní činnost byla v roce 2015 prováděna rovněž na základě 

schváleného ročního plánu kontrol zaměřeného na realizaci následných řídících 

kontrol. Tato činnost se uskutečňuje jak na základě podnětů z vnějšího prostředí, 

tak i na základě podnětů a potřeb vycházejících přímo z VS ČR. Při těchto 

šetřeních v řadě případů spolupracuje pověřený orgán VS ČR také s Generální 

inspekcí bezpečnostních sborů a poskytuje součinnost i ostatním orgánům 

činným v trestním řízení při jejich prošetřování a prověřování v rámci  

VS ČR.  

Ze schváleného plánu pro rok 2015, který předpokládal provedení osmi kontrol, 

byly realizovány pouze dvě plánované kontrolní akce. Důvodem bylo to, že 

kontrolní orgán obdržel řadu podnětů k provedení kontrolních akcí mimo plán či 

k mimořádným šetřením, kterým byla určena priorita. Bylo tak provedeno 

dvanáct operativních kontrolních akcí nad rámec plánu kontrol. Tématy bylo 

zejména nakládání s rozpočtovými prostředky státu a průběh investičních akcí. 

V roce 2015 bylo dále provedeno třicet jedna šetření pro generálního ředitele, 

ředitele odboru kontroly nebo v rámci spolupráce s GIBS. Podněty pro tato 

šetření byla získána jak z prostředí VS ČR, tak na základě postoupení podnětu od 

orgánů činných v trestním řízení nebo na základě vlastních poznatků.  

 

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 ČR, pokud trestný čin 

byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů, od roku 2012 

vyhledává, odhaluje, prověřuje a vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních 

sborů. Pověřené orgány vězeňské služby trestnou činnost příslušníků ani 

občanských zaměstnanců neprověřují, ale ve spolupráci s Generální inspekcí se 

podílejí na předcházení a odhalování této trestné činnosti. 
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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 trestního stíhání (případně při sdělení podezření) jeho 

podřízeného příslušníka nebo občanského zaměstnance. 

Pověřené orgány Vězeňské služby ČR v roce 2015 postoupily Generální inspekci 

bezpečnostních sborů 125 případů oznámení nebo vlastního zjištění o možné 

trestné činnosti zaměstnanců sboru, což představuje 73,5% všech případů 

možné trestné činnosti zaměstnanců, o kterých se pověřené orgány Vězeňské 

služby ČR dozvěděly. Zbývající počet případů, o kterých se pověřené orgány 

Vězeňské služby ČR dozvěděly (26,5%), jsou případy, které již Generální 

inspekce bezpečnostních sborů šetřila bez podnětu vězeňské služby. Ve stejném 

období provedly pověřené orgány Vězeňské služby ČR 53 úkonů na základě 

dožádání Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

2015 2014 2013 2012 

Postoupení Úkony Postoupení Úkony Postoupení Úkony Postoupení Úkony 

125 53 103 49 137 76 133 90 

 

V roce 2015 bylo zahájeno trestní stíhání (sděleno podezření) proti  

21 příslušníkům a třem občanským zaměstnancům vězeňské služby. 

Z uvedených případů byli k 31. 12. 2015 pravomocně odsouzeni čtyři příslušníci, 

přičemž v žádném z případů se nejednalo o trestný čin související s výkonem 

povolání. Celkem čtyři zaměstnanci byli v souvislosti s odsouzením propuštěni ze 

služebního nebo pracovního poměru. V jednom případě bylo trestní stíhání 

zastaveno, ve třech případech bylo trestní stíhání zastaveno podmíněně a jednou 

bylo rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání. Jeden 

zaměstnanec byl zproštěn obžaloby. Ostatní případy nebyly ve sledovaném 

období ukončeny.  

Trestní stíhání 

2015 2014 2013 2012 

Příslušník Zaměstnanec Příslušník Zaměstnanec Příslušník Zaměstnanec Příslušník Zaměstnanec 

21 3 35 6 35 2 47 6 

 

Na základě trestních stíhání z předchozích let bylo v roce 2015 dále pravomocně 

odsouzeno 15 příslušníků a dva občanští zaměstnanci, přičemž ve dvanácti 

případech pro trestné činy související s výkonem povolání, konkrétně čtyřikrát 

krádež, ublížení na zdraví v souběhu s porušením povinnosti strážní služby, 

neposkytnutí pomoci, podvod, dvakrát zneužití pravomoci úřední osoby 

v souběhu s přijetím úplatku, přijetí úplatku a dvakrát porušení povinnosti strážní 
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služby. Celkem 14 zaměstnanců bylo v souvislosti s odsouzením propuštěno ze 

služebního nebo pracovního poměru. 

Pravomocné odsouzení 

2015 2014 2013 2012 

Příslušník Zaměstnanec Příslušník Zaměstnanec Příslušník Zaměstnanec Příslušník Zaměstnanec 

19 2 35 6 35 2 47 6 

 

7.4. Trestná činnost vězněných osob ve věznicích 

V roce 2015 bylo zahájeno 411 prověřování pro podezření ze spáchání trestného 

činu spáchaného ve věznicích, a to proti 458 vězněným osobám. Z uvedeného 

počtu bylo možno ustanovit 359 konkrétních osob, u 99 osob se nepodařilo 

ustanovit totožnost pachatele. Oproti roku 2014 to znamená enormní nárůst 

počtu prověřovaných případů (nárůst o 171 prověřování) a s tím spojený nárůst 

počtu prověřovaných vězněných osob (o 174 vězněných osob). 

Z celkového počtu 359 ustanovených vězněných osob se jednalo o  

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

- 297 osob již dříve trestaných (byly již v minulosti ve výkonu trestu odnětí 

svobody), 

- 25 osob zařazených ve věznici s dohledem,  

- 84 osob ve věznici s dozorem,  

- 172 osob ve věznici s ostrahou,  

- 25 osob ve věznici se zvýšenou ostrahou,  

- 21 odsouzených mladistvých a 

- 32 osob ve výkonu vazby, 

 

- 330 mužů,  

- 8 žen a 

- 21 mladistvých, 

- 30 obviněných  

- 329 odsouzených 
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- 350 občanů České republiky 

- 5 občanů Slovenské republiky  

po jednom občanovi Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Palestinské Autonomie a Guinei 

- Bissau 

 

8. Informatika  

Odbor informatiky během roku 2015 rozvíjel nadále spolupráci s Ministerstvem 

spravedlnosti ČR, na vytváření bezpečného prostředí v resortu justice včetně 

oblasti vězeňství a na vytváření jednotného a standardního prostředí na 

organizačních jednotkách Vězeňské služby ČR. V průběhu roku 2015 byly 

provedeny organizační změny s cílem efektivnějšího řízení celého úseku 

informatiky. 

Nadále se rozvíjel resortní projekt Důvěryhodná výpočetní základna na 

zkvalitnění prostředí informačních technologií především v oblasti kybernetické 

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. 

Vězeňská služba získala atest dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné 

správy. 

Základním a dlouhodobým projektem Vězeňské služby ČR je vězeňský informační 

systém (VIS) jako nosný komplexní informační systém zajišťující a podporující 

její činnosti a agendy. Dle stávající servisní smlouvy s dodavatelem byly v roce 

2015 započaty tyto úpravy:  

- implementace nového modulu ekonomika vězně, který má nahradit stávající 

aplikaci W98 

- změna zadávání a evidence tzv. společníků ve VIS 

- vytvoření a nasazení registru pojištěnců pro potřeby evidence nemocenského 

pojištění 

- popis celé infrastruktury informačního systému a možnosti jeho dalšího rozvoje 

 

Dále se uskutečnily přípravné a analytické práce pro implementaci nástroje 

SARPO do VIS tak, aby projekt mohl být spuštěn zpočátku roku 2016. V oblasti 

ostatních aplikací došlo především k přípravě a následnému spuštění nové 

spisové služby (ETŘ). 
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9. Ekologie 

9.1. Odpadové hospodářství 

Vytříděné složky z odpadu podobného odpadu komunálnímu, zejména papír, 

železný šrot, plasty a sklo lze uplatnit na trhu s tzv. druhotnými surovinami, 

odstranění je zdarma, nebo při příznivém stavu na trhu těchto komodit, i za 

mírný zisk do státního rozpočtu. Třídění odpadů je v současné době jednou ze 

dvou možností, jak snížit platby za odstraňování odpadů. Proto je dohled nad 

tříděním všech obchodovatelných složek odpadů jedním z hlavních úkolů ekologů 

organizačních jednotek. Zpětný odběr výrobků je další možností úspory 

finančních prostředků vynaložených na odstraňování odpadů. Ekologové 

organizačních jednotek předávají veškerá vyřazená elektrozařízení, zářivky, 

baterie a monočlánky bezplatně ve sběrných dvorech, u prodejců, nebo 

specializovaným firmám. 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 

  2015 2014 2013 2012 

Nebezpečný odpad (t) 91,5 97,4 117, 8 69,5 

Ostatní odpad produkce/t 8 232,6 8 581,2 7 828,7 7 903,50 

Celkem produkce odpadů / t 8 324,1  8 678,6 7 946,5 7 973,00 

Cena za odstranění všech odpadů   
(tis. Kč) 

19 115,5 18 257,6 17 633,5 19 389,2 

 

10. Vězeňská duchovní služba 

V roce 2015 působilo v českých věznicích 37 kaplanů z deseti církví. Z toho sedm 

kaplanů bylo zaměstnáno na plný úvazek, ostatní na částečné úvazky, další dva 

kaplani pracovali na základě dohody o pracovní činnosti.  

11. Vnější vztahy 

11.1. Spolupráce se sdělovacími prostředky a veřejností 

V první polovině roku 2015 zabezpečovali komunikaci s veřejností a sdělovacími 
prostředky tři pracovníci oddělení vnějších vztahů. V druhé polovině roku bylo 

oddělení zrušeno a úkoly převzal jediný pracovník zařazení přímo pod kancelář 
generálního ředitele. Pracovníci oddělení a později pracovník pověřený 

komunikací s veřejností a tiskem připravili během roku 2015 řadu tiskových 
zpráv a stanovisek k aktuální situaci ve vězeňství.  Naprostá většina mediálních 
výstupů se týkala jednak připravované dlouhodobé koncepce vězeňství, 

personální situace ve sboru, přeplněnosti věznic a mimořádných událostí. Ke 
každodenním činnostem v této oblasti patří také monitoring denního tisku  

a vyřizování dotazů a dalších požadavků sdělovacích prostředků, studujících  
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i osob z řad veřejnosti. Celkově bylo takto vyřízeno rámcově 2 500 dotazů  

a uspořádáno kolem stovky vystoupení pro televizní či rozhlasové stanice.  
Oddělení vnějších vztahů zprostředkovávalo také exkurze ve věznicích jak pro 

studenty, tak pro odbornou veřejnost, vyřizovalo a spoluorganizovalo natáčení ve 
věznicích týkající se zpravodajství, publicistiky, dokumentaristiky. Dále 
zajišťovalo materiály pro seminární, bakalářské, diplomové práce a pořádalo 

příležitostné přednášky na středních školách. Oddělení vnějších vztahů pořádalo 
také školení pro tiskové mluvčí jednotlivých organizačních jednotek  

a spolupodílelo se na organizaci porad vězeňské služby. Pracovníci oddělení 
vnější vztahů úzce spolupracovali s tiskovým odborem ministerstva 
spravedlnosti. 

 
11.2. Publikační činnost 

Také v roce 2015 pracovníci oddělení pokračovali v přípravě resortního 
odborného periodika České vězeňství a vydali čtyři plánovaná čísla. S tiskovými 

mluvčími organizačních jednotek redakčně spolupracovali na výrobě 
příležitostných publikací a dalších informačních či propagačních materiálů.  
 

11.3. Mezinárodní spolupráce 

Zrušení oddělení vnějších vztahů v srpnu 2015 postihlo také sekci mezinárodní 

spolupráce, ačkoliv zde zůstal počet pracovníků zajišťujících tuto problematiku po 
reorganizaci nezměněn. Hlavními oblastmi činnosti jsou poskytování kompletního 
servisu generálnímu řediteli a vedení generálního ředitelství v souvislosti  

s mezinárodními vztahy, organizační zajišťování mezinárodních akcí v České 
republice, překlady a tlumočení, poradenství a asistence odborům generálního 

ředitelství a organizačním jednotkám v oblasti rozvoje mezinárodních vztahů  
a mezinárodních projektů, komunikace se zahraničními partnery, poskytování 
informací tazatelům ze zahraničí, příprava textů mezinárodních dokumentů  

o spolupráci, spolupráce na tvorbě a vyhodnocování dotazníků a statistik  
s penitenciární tematikou, provádění dílčích srovnávacích studií, kompletace 

plánů a provádění jejich vyhodnocování a archivace dokumentů a materiálů 
týkajících se mezinárodních vztahů a zahraničních věcí.  
 

Prioritou VS ČR v souvislosti s rozvojem zahraničních vztahů pro rok 2015 bylo 
udržení stávajícího rozsahu spolupráce s partnerskými vězeňskými službami  

a navázaní nových kontaktů dle možností. K rozšíření spolupráce významně 
přispělo obnovení členství v EuroPris (Asociaci evropských vězeňských služeb), 

jehož členská základna i škála aktivit se v uplynulých dvou letech velmi rozrostla. 
To přineslo možnosti nových kontaktů i zapojení se do nových forem spolupráce, 
jako jsou např. expertní skupiny na vybraná témata. 

 
ICPA 

 
VS ČR výrazně rozšířila a zintenzivnila mezinárodní vztahy od roku 2008, kdy 
byla spoluorganizátorem konference ICPA (International Corrections and Prisons 

Association - Mezinárodní sdružení nápravných a vězeňských zařízení). ICPA je 
organizací se širokou a stále se rozvíjející mezinárodní působností se statutem 

zvláštního poradního orgánu Hospodářské a sociální rady OSN. ICPA byla 
založena v roce 1998 s cílem napomáhat globálnímu porozumění a profesní 
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odbornosti ve vězeňství a nabízí plnou a bezpečnou platformu pro výměnu 

informací, názorů, technologií a zkušeností v oblasti vězeňství.  
 

MECR 
 
VS ČR 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. Připojení Vězeňské služby Dolního Saska je ve 
stadiu jednání. V roce 2015 bylo hostitelskou zemí již podruhé Slovensko. 

Setkání se konalo v říjnu v prostorách Léčebně-rehabilitačního střediska ZVJS v 
Kováčové.  

 
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. Na konci 

roku 2015 měl EuroPris 26 členů. 
VS ČR se angažovala jako zakládající člen a v roce 2015 po dvouleté přestávce 

své členství obnovila a zapojení do společných aktivit se výrazně rozšířilo. 
Generální ředitel VS ČR byl v červnu na plenárním zasedání v Bukurešti zvolen 
do hlavního výboru organizace. 

 
Spolupráce s vězeňskými službami zemí V4 

 
Třetí setkání generálních ředitelů vězeňských služeb zemí V4, které v roce 2013 
obnovila VS ČR a které se mělo uskutečnit v květnu 2015 v Polsku, bylo na 

žádost hostitelské VS odloženo na jaro 2016. 
 

12. Vedení vězeňské služby 

 
Generální ředitel VS ČR  

(do 18. prosince 2015) 
vrchní státní rada 
brig. gen. Pavel ONDRÁŠEK 

 
(od 18. prosince 2015) 

vrchní státní rada 
brig. gen. Petr DOHNAL  
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Náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu 

vrchní rada 
plk. Milan BRENDL 

 
Náměstek generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení 
vrchní rada 

plk. Pavel HORÁK 
 

Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku a logistiku 
Ivo GOTTWALD (do 31. 3. 2015) 
Miroslav HONZÍK (1. 4. 2015 – 31. 8. 2015) 

 
Náměstek generálního ředitele pro logistiku, IT a zdravotnictví 

Miroslav HONZÍK (1. 9. 2015 – 22. 12. 2015) 
 
Náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, investice a zotavovny 

Jiří FRANC (od 1. 9. 2015) 
 

 
Adresa 

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

140 67 Praha 4 
 

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

web: www.vscr.cz 
 

 
 

 

 

 


