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1. Ekonomika 

1.1. Rozpočet  

Na rok 2016 byly Vězeňské službě České republiky stanoveny závazné ukazatele 
rozpočtových příjmů v celkové výši 1 105 748,61 tis. Kč, a tento objem se  
v průběhu roku nezměnil. Příjmová část rozpočtu byla vězeňskou službou 
splněna na 108,61 %, z toho daňové příjmy na 105,02 % a nedaňové příjmy na 
119,88 %. 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 105,02 %, a to v přímé návaznosti na vyplacené objemy služebních příjmů 
příslušníkům a na vyplacené pracovní odměny vězněným osobám. 

Na rok 2016 byly Vězeňské službě ČR stanoveny závazné ukazatele rozpočtových 
výdajů ve výši 8 911 144,72 tis. Kč. V průběhu roku byla navýšena výdajová 
část rozpočtu o 101 355,98 tis. Kč. V roce 2016 nebyly vázány žádné výdajové 
prostředky. K zajištění všech činností v průběhu roku bylo nezbytné použít  
i mimorozpočtové prostředky ve výši 10 627,79 tis. Kč. Dále byly čerpány  
i nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 273 474,45 tis. Kč, z toho  
12 897,36 tis. Kč na výdaje spolufinancované s EU a FM ve výši 34 696,26 tis. 
Kč. 

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

1.1.1. Příjmy 

V tis. Kč. 
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1.1.2. Výdaje 

V tis. Kč. 

 

K zajištění všech činností v průběhu roku bylo nezbytné použít i mimorozpočtové 
prostředky ve výši 10 627,79 tis. Kč. Dále byly čerpány i nároky  
z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 273 474,45 tis. Kč, z toho 12 897,36 
tis. Kč na výdaje spolufinancované s EU a FM.  
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Čerpání věcných výdajů podle podseskupení v letech 2011 až 2016 – skutečnost: 

 

 

Průměrný denní stav vězněných osob dosáhl v roce 2016 počtu 22 018  
a meziročně tak vzrostl v průměru o 2 039 osob. V roce 2016 byl průměrný 
denní výdaj na jednoho vězně za organizační jednotku 914 Kč (tj. výdaje na 
platy, pojistné, ostatní věcné výdaje a FKSP). Průměrný denní výdaj za celou 
Vězeňskou službu ČR na jednoho vězně činil 1 093 Kč (tj. výdaje na platy, 
pojistné, ostatní věcné výdaje, FKSP, kapitálové výdaje a sociální dávky). 
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1.2.   Platy zaměstnanců 

Pro rok 2016 byl Vězeňské službě ČR stanoven celkový počet zaměstnanců ve 
výši 11 279 míst. Z toho bylo 7 185 míst příslušníků a 4 094 míst občanských 
zaměstnanců. Plánované početní stavy příslušníků se v průběhu roku 2016 
nezměnily. Plánované početní stavy občanských zaměstnanců byly v průběhu 
roku rozpočtovými opatřeními sníženy o tři místa, v přepočtu však snížení 
představovalo pouze dvě místa. Ve srovnání s rokem 2015 se zvýšil skutečný 
přepočtený počet u příslušníků vězeňské služby o 88 osob a u občanských 
zaměstnanců o 73 osob. V průběhu roku 2016 bylo do služebního poměru přijato 
celkem 431 příslušníků, služební poměr ukončilo 397 příslušníků. 

Rozpočet po změnách na platy zaměstnanců a na ostatní platby za provedenou 
práci byl v celkové výši 4 109 451,63 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na 
platy příslušníků a zaměstnanců podle nákladového účtu bylo v roce 2016 
následující: 

 

1.3.   Sociální dávky 

Vězeňská služba zabezpečuje v souladu s příslušnými zákony výplaty dávek 
důchodového pojištění a výsluhových nároků bývalým příslušníkům Vězeňské 
služby ČR, 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 1 287 163,50 tis. Kč, rozpočet po změnách činil  
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1 247163,50 tis. Kč. Rozpočet důchodů byl snížen o 51 000,00 tis. Kč, ostatní 
sociální dávky byly naopak navýšeny o 11 000,00 tis. Kč, čímž došlo k celkovému 
snížení  
o 40 000,00 tis. Kč. Takto uvolněné prostředky byly převedeny rozpočtovým 
opatřením do rozpočtu ostatních věcných výdajů (40 000,00 tis. Kč), a to  
k zajištění běžného chodu věznic, na opravy a udržování objektů věznic. 

Celkem byly dávky čerpány ve výši 1 236 225,40 Kč, tj. na 99,12 % rozpočtu po 
změnách, přičemž čerpání v sobě zahrnuje i výdaje na odškodnění podle zákona 
č. 357/2005 Sb. v částce 227,43 tis. Kč. K 31. 12. 2016 bylo vypláceno 4 175 
dávek důchodového pojištění a 5 097 dávek výsluhových příspěvků. Za rok 2016 
bylo celkem vyplaceno 49 965 dávek důchodového pojištění v celkové výši  
660 566,51 tis. Kč (v roce 2015 to bylo 49 987 dávek ve výši 650 340,86 tis. Kč)  
a 61 357 dávek výsluhových příspěvků v celkové výši 528 440,47 tis. Kč (v roce 
2015 to bylo 61 791 dávek ve výši 530 595,06 tis. Kč). Za rok 2016 bylo nově 
přiznáno 179 důchodů a 116 výsluhových příspěvků. Průměrná výše nově 
přiznaných starobních důchodů byla 14 715 Kč, invalidních důchodů v prvním 
stupni invalidity 6 547 Kč, invalidních důchodů ve druhém stupni invalidity  
8 481 Kč, invalidních ve třetím stupni invalidity 14 560 Kč, vdovských důchodů  
8 486 Kč a sirotčích důchodů 7 892 Kč. U nově přiznaných výsluhových příspěvků 
činila průměrná výše příspěvku 12 472 Kč. 

Na dávkách nemocenského pojištění bylo příslušníkům v roce 2016 vyplaceno  
18 211,46 tis. Kč (v roce 2015 bylo vyplaceno 17 901,39 tis. Kč). Z toho na 
nemocenské bylo vynaloženo 14 141,43 tis. Kč (v roce 2015 bylo vynaloženo  
12 577,81 tis. Kč) a na peněžitou pomoc v mateřství bylo vynaloženo 4 070,03 
tis. Kč (v roce 2015 bylo vynaloženo 5 323,51 tis. Kč). Odchodné bylo vyplaceno 
199 příslušníkům v celkové výši 27 984,09 tis. Kč (v roce 2015 bylo vyplaceno 
137 příslušníkům ve výši 17 515,93 tis. Kč). Průměrné odchodné dosáhlo výše 
140,46 tis. Kč, což proti roku 2015 (průměr 127,85 tis. Kč) znamenalo jeho 
nárůst o 9,87 %. Na úmrtném bylo pozůstalým po dvou příslušnících vyplaceno 
796,42 tis. Kč (v roce 2015 bylo vyplaceno 448,95 tis. Kč).  
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Přehled o skutečných výdajích na výplatu dávek sociálního zabezpečení v letech 2012 až 2016:

Přehled o důchodech a čerpání podle jednotlivých důchodů za rok 2016: 

 

Přehled o vývoji průměrné výše jednotlivých druhů důchodů a výsluhového příspěvku v roce 2016 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). 

 

1.4.1. Pohledávky za vězněnými osobami v aktuálním stavu 

Úhrady pohledávek za vězněnými osobami v aktuálním stavu k 31. 12. 2016  
činí 22 366,45 tis. Kč. Úspěšnost vymáhání v této kategorii pohledávek  
k 31. 12. 2016 byla cca 38 % z objemu pohledávek za vězni v aktuálním stavu. 
K 31. 12. 2016 zůstaly nevymoženy pohledávky v objemu 57 276,08 tis. Kč. 

1.4.2. Pohledávky za osobami propuštěnými z výkonu trestu a vazby 

Úhrady pohledávek k 31. 12. 2016 představují částku 6 759,50 tis. Kč. 
Úspěšnost vymáhání ve vztahu k objemu pohledávek za osobami propuštěnými  
z výkonu vazby a trestu je cca 3 %. Nevymožený objem těchto pohledávek  
k 31. 12. 2016 činí 222 212,86 tis. Kč. 

V obou kategoriích pohledávek se jedná o nejobtížněji vymahatelné dluhy, 
zejména z důvodu nepříznivých sociálních a ekonomických poměrů dlužníků. 
Vězeňská služba ČR v souladu s platnými právními normami a v souladu s § 31 
instrukce vymáhá od listopadu 2013 pohledávky, zejména za vězni po 
propuštění, exekučně prostřednictvím čtyř soudních exekutorů. Z kooperujících 
exekutorů vypověděl smlouvu o vymáhání pohledávek v červenci 2014 exekutor 
z Exekutorského úřadu Beroun, v lednu 2015 vypověděla smlouvu exekutorka  
z Exekutorského úřadu v Liberci a v říjnu 2015 vypověděl smlouvu exekutor  
z Exekutorského úřadu Havlíčkův Brod. Výpovědní důvody jsou u všech 
exekutorů totožné, neboť dle jejich sdělení výtěžek z předmětných exekucí 
nedosahoval uspokojivé výsledky a náklady na administrativu s tím spojenou 
jsou vzhledem k dosaženému plnění neúměrné. 

Soudním exekutorům bylo dosud předáno k vymáhání 14 897 návrhů na exekuci 
v celkovém objemu cca 105 582,61 tis. Kč a ke sledovanému období bylo  
z tohoto objemu vymoženo cca 6 504,87 tis. Kč, tj. 6,16 %. 
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1.4.3. Ostatní pohledávky 

K 31. 12. 2016 činí objem úhrad 905 034,96 tis. Kč a neuhrazený zůstatek této 
kategorie pohledávek je k tomuto datu evidován ve výši 477 492,49 tis. Kč. 
Objem neuhrazených ostatních pohledávek ovlivňuje penalizační faktura ve výši 
202 619,13 tis. Kč, vystavená v roce 1999 Vazební věznící Litoměřice firmě 
Vojenské stavby CZ, a. s. Tato pohledávka byla uplatněna Vězeňskou službou ČR 
v rámci konkursního řízení, které k datu 31. 12. 2016 nebylo ukončeno. Celkový 
objem též značně ovlivňuje fakturovaná smluvní pokuta Vazební věznice 
Olomouc firmě R.M.G., s. r. o., Zlín ve výši 163 368,84 tis. Kč. Po ukončeném 
soudním řízení, které vedla firma R.M.G., s. r. o., Zlín (žalobce) proti Vězeňské 
službě ČR bylo následně zjištěno, že na předmětnou firmu bylo vyhlášeno 
konkursní řízení a pohledávka vězeňské služby nebyla přihlášena do seznamu 
pohledávek. Konkurs na majetek dlužníka byl v roce 2014 zrušen, neboť tento 
majetek byl pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. 

1.5. Hospodářská činnost a zaměstnávání vězněných osob 

Ve výkonu trestu odnětí svobody bylo v roce 2016 pracovně zařazeno za finanční 
odměnu průměrně 6 788 osob z celkového počtu 14 278 zaměstnatelných 
odsouzených způsobilých k vykonávání práce. Ve srovnání s předchozím rokem 
se zvýšil počet zaměstnaných odsouzených o 1 013 osob. Zaměstnanost 
vězněných osob v roce 2015 činila 46,3 % a v roce 2016 se zvýšila na 47,54 %, 
což znamená zvýšení o 1,24 %. Menší procentuální nárůst je dán tím, že se  
v roce 2016 zvýšil počet zaměstnatelných odsouzených o 1 805 osob (doplňování 
početního stavu věznic po amnestii odsouzených). Odsouzení byli jako  
v předešlých letech zařazováni na pracoviště ve vnitřním provozu, vlastní výrobě, 
provozovnách střediska hospodářské činnosti a u cizích subjektů (uvnitř i mimo 
věznice).  

Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil v roce 2016 průměrný počet 
odsouzených zařazených ve vnitřním provozu a vlastní výrobě o 102 osob, počet 
odsouzených zařazených v provozovnách střediska hospodářské činnosti se zvýšil 
o 520 osob, počet odsouzených zařazených u cizích subjektů se zvýšil  
o 391 osob (z tohoto počtu se zvýšila zaměstnanost na pracovištích mimo věznici 
o 293 osob). 

Hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání vězněných osob vykonává 
Vězeňská služba ČR ve Středisku hospodářské činnosti Vězeňské služby ČR (dále 
SHČ), a to na základě ustanovení § 23 písmeno b) zákona č. 555/1992 Sb.,  
o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. V roce 2016 realizovalo 
hospodářskou činnost 21 organizačních jednotek vězeňské služby. Na 
pracovištích provozoven hospodářské činnosti bylo v roce 2016 pracovně 
zařazeno průměrně 2 238 odsouzených, což je o 520 odsouzených více, než  
v roce 2015. Celkový čistý zisk (po zdanění) dosáhl 29 096,17 tis. Kč, to je  
o 10 768,30 tis. Kč více než v roce 2015.  
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Přehled OJ, ve kterých jsou zřízeny provozovny SHČ, výsledky hospodaření za rok 2016 a měsíční průměrný 
počet pracovně zařazených odsouzených: 

 

Pro další období je prioritou vězeňské služby pokračovat v rozvoji zaměstnávání 
vězněných osob u cizích subjektů a v provozovnách SHČ. Předpoklady pro 
zásadní navýšení počtu zaměstnaných odsouzených osob jsou i nadále  
v efektivnějším využívání stávajících prostor pro zaměstnávání ve věznicích, 
například vícesměnnými provozy a také rekonstrukcí stávajících a nevyužitých 
stavebních prostor. Dalším cílem je vybudování nových výrobních hal, což 
přinese větší zaměstnanost uvnitř věznic a zároveň bude minimalizováno 
bezpečnostní riziko ze strany odsouzených. Výstavba a rekonstrukce hal je však 
přímo závislá na schválení investičních prostředků, potřebných pro jejich 
realizaci. Z tohoto důvodu VS hledá 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. 
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Zisk provozoven SHČ za období 2012 – 2016: 

 

Vývoj zaměstnanosti odsouzených v roce 2016 

Průměrná denní zaměstnanost v roce 2016 byla 6 788 odsouzených. Z toho bylo 
v provozovnách hospodářské činnosti zaměstnáno průměrně 2 238 odsouzených, 
ve vnitřním provozu a vlastní výrobě 2 635 odsouzených a u cizích subjektů bylo 
zaměstnáno průměrně 1 915 odsouzených. V nepracovním provozu bylo 
zařazeno do vzdělávacích programů 945 odsouzených, do terapeutických 
programů 753 odsouzených a na práce bez odměny v rámci programu zacházení 
bylo průměrně zařazeno 738 odsouzených. Všechny tyto programy slouží 
odsouzeným pro budoucí pracovní zařazení (absolvování kurzů, učebních oborů či 
zaučování na budoucí pracovní pozice) 
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Vývoj průměrné měsíční zaměstnanosti v porovnání se zaměstnatelnými odsouzenými v roce 2016: 

 

Odměňování zaměstnaných vězněných osob 

Průměrná měsíční odměna odsouzených za rok 2016 byla 3 695 Kč, což je  
o 63 Kč méně, než v roce 2015. Ve vnitřním provozu a vlastní výrobě mělo 2 635 
pracujících odsouzených průměrnou měsíční odměnu 4 078 Kč, v provozovnách 
Střediska hospodářské činnosti mělo 2 238 pracujících odsouzených průměrnou 
měsíční odměnu 3 478 Kč a 1 915 pracujících odsouzených zařazených u cizích 
podnikatelských subjektů mělo průměrnou měsíční odměnu 3 617 Kč. Průměrné 
měsíční mzdy odsouzených ve výše uvedených provozech jsou srovnatelné  
s rokem 2015. 
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Vývoj průměrné měsíční pracovní odměny odsouzených v roce 2016 (v Kč): 

 

 

1.6.   Programové financování 

Výdaje programového financování čerpala Vězeňská služba ČR v roce 2016 takto: 

 

Celkové čerpání výdajů programového financování vězeňské služby činilo  
204 208,03 tis. Kč, což představuje plnění k rozpočtu po změnách na 42,84 %.  
Z toho čerpání kapitálových výdajů činilo 203 202,43 tis. Kč a nekapitálových 
výdajů 1 005,60 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 se navýšilo čerpání 
rozpočtových prostředků programového financování o 31 463,04 tis. Kč. 

Ze státního rozpočtu 2016 bylo čerpáno 68 145,02 tis. Kč. Dále byly čerpány 
nároky z nespotřebovaných výdajů, jejichž použití v roce 2015 činilo 91 988,18 
tis. Kč, projekty OPŽP ve výši 12 897,07 tis. Kč, projekty FM Norsko 2 ve výši  
25 307,14 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové zdroje ve výši 5 870,62 tis. Kč.  

V roce 2016 byly výdaje směřovány do následujících oblastí: 

Obnova vozového parku - jedná se zejména o akce: 

- Nákup osobních vozidel – dva kusy, cena 1 549 tis. Kč, 
- Nákup osobních doprovodných vozidel – dva kusy, cena 1 543 tis. Kč. 
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Obnova a dovybavení majetkem v oblasti informatiky - jedná se zejména o akce: 

- Zvýšení kapacity diskového pole, cena 2 372 tis. Kč. 
- Licence virtualizace, cena 3 293 tis. Kč. 

 

Pořízení prostředků sloužící k detekci osob a předmětů - jedná se zejména  
o akce: 

- Nákup RTG zavazadel – sedm kusů, cena 3 419 tis. Kč. 
- Detektor tepové frekvence – dva kusy, cena 2 399 tis. Kč 
- Detektor tělních dutin – jeden kus, cena 362 tis. Kč. 

 

Zdravotnické vybavení - jedná se zejména o akce: 

- Magnetoterapie – jeden kus, cena 87 tis. Kč, 
- Dodávka anesteziologického přístroje – jeden kus, cena 1 021 tis. Kč, 
- EKG přístroj – pět kusů, cena 310 tis. Kč. 

 

Zvýšení vnitřní bezpečnosti věznic v celkové výši 46 248 tis. Kč - jedná se 
zejména o akce: 

- Rýnovice – úprava vjezdu brány, 
- Rapotice – oplocení zakázaného pásma, 
- Kuřim - obnova vnější bezpečnosti věznice 
- Vinařice – rozšíření EZS 
- Opava – EZS oplocení 
- Plzeň – klíčový trezor. 

 

Dále byly realizovány akce:  

- velkokuchyňská technologie, cena 23 548 tis. Kč 
- nákup pásových schodolezů, cena 159 tis. Kč, 
- rekonstrukce topení, cena 1 505 tis. Kč, 
- koupě pozemků, cena 51 tis. Kč, 
- koupě nemovitostí, cena 3 724 tis. Kč, 
- oplocení pozemků, cena 5 277 tis. Kč. 
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1.6.1. Prostředky Evropské unie a ostatních zahraničních programů 

Operační program životní prostředí 

Vzhledem k prohlubujícím se problémům s dodavatelem stavby, které zapříčinily 
nemožnost splnit termíny dokončení akce v termínu do konce dotačního období, 
musela VS ČR odstoupit z dotačního programu státního fondu životního prostředí. 
Z toho důvodu již zmíněné FA VS ČR neuplatnila k žádosti o poskytnutí dotace. 
Tyto FA tudíž nejsou zaneseny v systému státního fondu. Ze strany fondu bylo 
prodloužení u všech projektů schváleno s podmínkou, že do tohoto termínu bude 
předloženo závěrečné vyúčtování akcí u všech projektů. Vzhledem k tomu, že 
tento termín nebylo možné dodržet, VS ČR odstoupila od realizace projektů  
a požádala o vyčíslení vratky. Rozhodnutí o vrácení dotace bylo zasláno na VS ČR 
v prosinci 2016 s uvedením chybné částky. Z toho důvodu VS ČR podala rozklad 
a předpokládá se, že nové rozhodnutí bude zasláno co nejdříve. 

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v průběhu roku 2016 
nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Realizace všech projektů byla 
ukončena již v roce 2014.  

EHP Norsko 

Součástí běžných i kapitálových výdajů byly v roce 2016 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 investice, dále mzdové 
prostředky a ostatní věcné výdaje, a to následovně (poměr: 20 % státní 
rozpočet, 80 % Norské fondy): 

 Čerpání v roce 2016 (v tis. Kč): 

- Projekty zranitelných skupin ve věznicích a vzdělávání zaměstnanců 
vězeňské služby – výdaje na platy a ostatní osobní výdaje včetně 
pojistného a FKSP ve výši 1 010,29 tis. Kč, ostatní věcné výdaje ve výši  
6 717,15 tis. Kč (např. kurzy a vzdělávání, bilaterální spolupráce, 
propagační předměty etc.). 

- Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Nové Sedlo 
– mzdové výdaje na platy a ostatní osobní výdaje včetně pojistného  
a FKSP 303,56 tis. Kč; ostatní věcné výdaje ve výši 475,95 tis. Kč, 
kapitálové výdaje ve výši 5 351,16 tis. Kč. 

- Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z Věznice 
Opava – výdaje na platy a ostatní osobní výdaje včetně pojistného a FKSP 
ve výši 363,29 tis. Kč; ostatní věcné výdaje ve výši 52,58 tis. Kč, 
kapitálové výdaje ve výši 8 098,04 tis. Kč. 
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- Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z Věznice Příbram – 
mzdové výdaje na platy a ostatní osobní výdaje včetně pojistného a FKSP 
ve výši 309,80 tis. Kč; ostatní věcné výdaje ve výši 94,32 tis. Kč, 
kapitálové výdaje ve výši 19,28 tis. Kč. 

- Zvýšení efektivity v zacházení s mladými dospělými ve věku 18 - 26 let ve 
Věznici Kuřim – výdaje na platy a ostatní osobní výdaje včetně pojistného 
a FKSP ve výši 556,74 tis. Kč; ostatní věcné výdaje ve výši 393,93 tis. Kč, 
kapitálové výdaje ve výši 11 646,26 tis. Kč. 

 

2. Odborné zacházení 

2.1. Zacházení s vězněnými osobami 

V roce 2016 si Vězeňská služba ČR stanovila 16 strategických cílů, které 
rozpracovala v Koncepci vězeňství do roku 2015. V oblasti zacházení jsou těmito 
strategickými cíli:  

- dosažení stavu, kdy věznice v rámci vnitřní diferenciace zařazují 
odsouzené podle stupně deprivace osobnosti možnosti resocializace a mají 
dostatek odborného personálu, aby mohly být co nejrychleji zpracovány  
a naplňovány individuální programy zacházení, 

- posílení samostatnosti odborného personálu a zajištění, aby většinu svého 
pracovního času mohli zaměstnanci věnovat práci s vězněnými osobami  
a nikoli administrativě, 

- programy zacházení budou v přiměřené míře standardizovány, rozšiřovány 
do více věznic a jejich efektivita bude ověřována, 

- fungující a vhodně provázaný standardizovaný systém účinné odborné 
pomoci uživatelům návykových látek motivující k abstinenci nejen ve 
výkonu trestu odnětí svobody ale i po jeho skončení, 

- snížit recidivu trestné činnosti pomocí účinné práce s odsouzenými  
a propuštěnými z výkonu trestu odnětí svobody a vytváření prostředí  
k jejich úspěšné reintegraci do společnosti, 

- vytvořit komplexní systém propojení penitenciární péče, postpenitenciární 
péče a programů prevence kriminality, a to na meziresortní  
a multidisciplinární bázi. 

V roce 2016 na základě výše uvedeného Vězeňská služba ČR zpracovala akční 
plán koncepce pro rok 2016 a úkoly, které zadala v souvislosti se zacházením  
s vězněnými osobami, splnila. V roce 2016 se opětovně zvýšil počet vězněných 
osob cca o 1600. S ohledem na stálý nárůst počtu vězněných osob byla vězeňská 
služba v průběhu roku 2016 nucena řešit nezbytnost vystavění nových 
ubytovacích kapacit.  
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2.2.  Výkon vazby 

Vězeňská služba v roce 2016 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 2016 bylo pokračováno ve zkvalitňování a zvyšování 
četnosti odborného zacházení s obviněnými. 

2.3. 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 recidivy  
a snižování nebezpečnosti jak v rámci výkonu trestu odnětí svobody, tak rovněž 
po jejich propuštění.  

V roce 2016 Vězeňská ČR služba disponovala:  

- pěti odděleními specializovanými pro výkon trestu odsouzených  
s poruchou duševní a poruchou chování v pěti věznicích,  

- šesti odděleními specializovanými pro výkon trestu odsouzených  
s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením 
ve čtyřech věznicích,  

- čtyřmi odděleními specializovanými pro výkon trestu odsouzených  
s mentální retardací ve čtyřech věznicích,  

- devíti odděleními specializovanými pro výkon trestu odsouzených  
s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním návykových látek,  
v osmi věznicích,  

- jedním oddělením specializovaným pro odsouzené s poruchou osobnosti  
a chování způsobenou užíváním alkoholu a patologickým hráčstvím, 

- sedmi odděleními specializovanými pro výkon ochranného léčení 
(sexuologického, protitoxikomanického, protialkoholního a patologického 
hráčství) ve čtyřech věznicích,  

- 24 odděleními specializovanými pro výkon trestu odsouzených trvale 
pracovně nezařaditelných v 15 věznicích,  

- ve Věznici Světlá nad Sázavou je zřízeno oddělení specializované pro 
výkon trestu odsouzených matek s dětmi.  

2.4. Specializované programy  

I v roce 2016 byl ve dvou věznicích realizován standardizovaný program 
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), rovněž ve dvou věznicích 
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intervenční program pro odsouzené za trestné činy v souvislosti s dopravou 
PARDON a v jedné věznici intervenční program pro pachatele násilí KEMP. 

Program 3Z 

V roce 2016 nadále probíhal ve věznicích standardizovaný kognitivně-
behaviorální program 3Z (Zastav, Zamysli se a Změň se) zaměřený na práci  
s trestnou činností a získání dovedností jí předcházet. Program 3Z standardně 
probíhá v 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. 

Program TP 21 Junior 

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2016 se program TP 21 JUNIOR 
(terapeutický program pro juniory do 21 let) realizoval ve všech třech věznicích - 
Heřmanice, Pardubice a Všehrdy - kde je zřízeno oddělení pro mladistvé. 
Terapeuticko-edukační zaměření programu je cíleno na mladistvé odsouzené  
s problémem násilí. Z tohoto důvodu program představuje účinný prostředek ke 
snižování (zejména) aktuálního násilí ve věznicích, kde program probíhá. Ve 
Věznici Všehrdy se realizuje program standardně od pilotního ověření, ve Věznici 
Pardubice je program dobře nastaven a procházejí jím všichni přítomní mladiství 
odsouzení. Ve Věznici Heřmanice tým pracující s mladistvými program adaptoval 
na místní podmínky a velmi dobře zakomponoval do celkového portfolia aktivit ve 
věznici. V každém kalendářním roce se provozují dva běhy tohoto programu. 
První běh programu se konal v období od března do června 2016. Druhý běh byl 
realizován v uvedených věznicích od září do prosince 2016. 

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.  Tyto akce jsou realizované 
zpravidla pod vedením odborného zaměstnance věznice, a jsou to například 
kulturní či sportovní akce, vzdělávání, docházka do školy apod. Podmínky pro 
udělení některé z forem těchto akcí stanoví odsouzenému zákon o výkonu trestu 
a řád výkonu trestu. Samostatným tématem objevujícím se v těchto aktivitách je 
příprava a osvojení dovedností spojených s postupným přechodem do 
občanského života. Jsou to postupné kroky v resocializaci a reintegraci 
odsouzených, které mají různou formu. Například návštěvy rodiny mimo věznici, 
orientace ve městě, provádění nákupů, návštěvy úřadů, hledání volných 
pracovních míst a další.  

V předchozích letech se v oblastech extramurálních aktivit zřetelně promítla 
amnestie prezidenta republiky z roku 2013. Následkem toho klesly počty 
vězněných osob i počty akcí a odsouzených zapojených do těchto aktivit. V roce 
2016 se celkově zvýšil počet osob i akcí. Ve srovnání s rokem 2012, tedy rokem 
před amnestií, se počet těchto akcí zvýšil.  
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2.6. Změna vnější diferenciace 

V roce 2016 pokračovala realizace změny vnější diferenciace věznic. Vládní návrh 
zákona řešící změnu vnější diferenciace předložený v roce 2015 Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR byl v listopadu 2016 schválen. Návrh stanoví dva typy 
věznic, a to věznice a věznice se zvýšenou ostrahou. Věznice s ostrahou by se 
dále měla vnitřně členit na oddělení s nízkým stupněm zabezpečení, se středním 
stupněm zabezpečení a s vysokým stupněm zabezpečení. 

2.7. Zacházení s doživotně odsouzenými 

V roce 2016 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. V prosince 2016 tak byla 
stanovena metodika zacházení s velmi nebezpečnými odsouzenými, což je nová 
kategorie odsouzených, která zahrnuje i doživotně odsouzené.  
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Integrace doživotně odsouzených není však plošně realizovatelná u všech 
odsouzených doživotně odsouzených, a to především z důvodu zachování 
komplexní bezpečnosti.  

2.8. SARPO 

V roce 2016 se ve všech věznicích realizoval běžný 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 opět prováděl drobnější modifikace 
nástroje na základě poznatků z praxe a vlastního vyhodnocení a začal 
připravovat validace statických faktorů. V roce 2016 byla dokončena finální 
pracovní verze SARPO ve vězeňském informačním systému, příprava k pilotáži  
a testování ve čtyřech věznicích. Zorganizovalo se školení 16 vybraných 
zaměstnanců dne 25. 10. 2016. Ve dnech 25. 10. - 23. 12. 2016 se uskutečnilo 
testování, průběžný monitoring a vyhodnocování výsledků. Jsou vypracovány 
pracovní verze metodických manuálů. Byla dokončena migrace všech dat. 

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. 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.  

Rok 2016 byl z hlediska nárůstu počtu chovanců rekordně vysoký. Celkový počet 
chovanců se oproti předchozímu roku zvýšil o 21 osob a k 31. 12. 2016 činil  
73 chovanců, z toho šest žen.  Toto tempo růstu lze očekávat i v příštím období,  
a to zejména ze dvou důvodů: a) pro nízká kritéria pro uložení zabezpečovací 
detence, díky kterým jsou psychiatrické nemocnice motivovány podávat návrhy 
na přeměnu ochranného léčení na zabezpečovací detenci i u pachatelů méně 
závažných zločinů, resp. při selhávání v léčbě; b) protože ve zhruba jedné třetině 
případů byl již výkon zabezpečovací detence uložen vedle výkonu trestu odnětí 
svobody, tj. po jeho vykonání. Aktuálně je evidováno přibližně 30 uložených 
detencí k určitému datu, tj. po výkonu trestu odnětí svobody. Výjimečně některé 
uložené detence nejsou naplánovány k určitému datu, například pokud byla 
zabezpečovací detence uložena až po vykonání doživotního trestu (zatím ve dvou 
případech). Vzhledem k tomu, že přeměny ochranného léčení na zabezpečovací 
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detenci nejsou jednotně evidovány, může být konečný počet uložených 
zabezpečovacích detencí vyšší. Protože naplněnost stávajících ústavů 
zabezpečovací detence v roce 2016 dosáhla 85 procent, budou v roce 2017 
připravovány nové kapacity. 

Počet chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence (údaje k 31. 12. daného roku) 

 

2.10. Oblast realizace protidrogové politiky 

V roce 2016 byl generálním ředitelem VS ČR schválen Plán činnosti VS ČR 
v oblasti protidrogové politice na období 2016 až 2018, který zahrnuje též úkoly 
akčního plánu Koncepce vězeňství do roku 2025, akčního plánu realizace Národní 
strategie protidrogové politiky na období 2016 až 2018 a dalších strategických 
dokumentů. V roce 2016 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 tří věznic, přičemž některá 
oddělení jsou zaměřena na více těchto poruch. Poradny drogové prevence nadále 
fungovaly ve všech věznicích. V roce 2016 byl počet bezdrogových zón se 
standardním zacházením zvýšen o tři – tento typ bezdrogové zóny je tak zřízen  
v každé věznici. Ve třech věznicích je navíc zřízena bezdrogová zóna  
s terapeutickým zacházením. V roce 2016 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 
zvýšila. I v roce 2016 byla rovněž věnována zvýšená pozornost zamezení průniku 
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návykových látek do objektů VS ČR a jejich detekce v těchto objektech 
prostřednictvím různých druhů prohlídek včetně prohlídek s využitím speciálních 
protidrogových psů.  

2.11. Spolupráce s institucemi a organizacemi 

V roce 2016 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 
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. 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 
2016 spolupracovala s mnoha poskytovateli sociálních služeb, zapojila se do 
reintegračních projektů, do projektů sociálních inovací. Vězeňská služba 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. 
Příprava odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody je jedním ze 
základních strategických cílů koncepce vězeňství. 
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2.14. Výkon trestu odnětí svobody cizinců 

Cizinci tvoří v celkovém počtu vězněných osob přibližně osm procent (ve výkonu 
vazby 25 % a ve výkonu trestu šest procent). Nejpočetnější zastoupení 
představují občané Vietnamu, Slovenska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska, Polska 
a Makedonie. Odborné zacházení s vězněnými cizinci zastřešují ve věznicích tzv. 
koordinátoři pro zacházení s cizinci. V oblasti zabezpečení odborného zacházení  
s vězněnými cizinci 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.      

2.15. Duchovní služba 

V závěru roku 2016 působilo v českých věznicích 36 kaplanů z deseti církví.  
Z toho devět kaplanů na plný úvazek, ostatní na částečné úvazky, včetně 
jednoho kaplana pracujícího na DPČ. Podle ročních výkazů o plnění dohody  
o duchovní službě kaplani a dobrovolníci systematicky pracovali s 1 497 
vězněnými osobami.  Ve srovnání s rokem 2015 to bylo o 280 osob více.  

 

3. Bezpečnost 

Prioritním úkolem pro vězeňskou a justiční stráž v roce 2016 bylo zachovat vnější 
a vnitřní bezpečnost střežených objektů Vězeňské služby ČR, bezpečnost  
a pořádek 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 vězeňská a justiční stráž reagovala na nařízení Vlády ČR, 
kterým vznikla VS ČR povinnost od 1. 11. 2015 převelet 70 příslušníků k plnění 
úkolů Policie ČR v Zařízení pro zajištění cizinců v Drahonicích. Převelení těchto 
příslušníků bylo ukončeno v únoru 2016. 

V rámci resortních předpisů na úrovni nařízení nebo pokynu generálního ředitele 
nabyly v roce 2016 účinnosti následující předpisy zpracované odborem vězeňské 
a justiční stráže generálního ředitelství VS ČR: 

- Nařízení generálního ředitele č. 13/2016, kterým se mění nařízení 
generálního ředitele č. 23/2014, o vězeňské a justiční stráži, obsahující 
nový systém důkladných osobních prohlídek vězněných osob,  

- Nařízení generálního ředitele č. 8/2016, kterým se stanoví rozsah služební 
a profesní přípravy příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby České 
republiky,  
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- Nařízení generálního ředitele č. 7/2016, kterým se stanoví požadavky na 
tělesnou zdatnost uchazečů o přijetí do služebního poměru příslušníka 
Vězeňské služby České republiky  

- a příslušníků Vězeňské služby České republiky,  
- Pokyn generálního ředitele č. 9/2016, kterým se mění pokyn č. 5/2015, 

kterým se stanoví postup při využití služební pohotovosti a služby přesčas 
ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací 
detence, obsahující změnu ve striktně stanovené délce přepočítacího 
období. 

3.1. Pasivní a aktivní zabezpečení objektů VS ČR 

Z pohledu zabezpečení věznic a vazebních věznic je nutno uvést, že stav 
stavebně technických a spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků si 
dlouhodobě vyžaduje významné investiční prostředky. Dostupné finanční 
prostředky uvolňované za účelem zajištění vnější bezpečnosti střežených objektů 
však neumožňují systémovou obnovu zmíněných zařízení. Dlouhodobě jsou 
řešeny pouze havarijní stavy stavebně technických prostředků i spojovacích  
a signálně zabezpečovacích prostředků, a to navíc pouze dílčím způsobem. 
Většina spojovacích a signálně zabezpečovacích prostředků je z důvodu stáří  
a morálního opotřebení stěží udržována v provozuschopném stavu.  

Lze konstatovat, že řada operačních středisek pochází z 80. let minulého století  
a i prostá údržba těchto zastaralých systémů je obtížná vzhledem k tomu, že 
náhradní součástky se již nevyrábějí. Byly prováděny dílčí opravy, které řešily 
pouze vzniklé havarijní stavy. 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. V roce 2016 se podařilo dokončit investiční akce většího rozsahu mající 
významný vliv na vnější bezpečnost střežených objektů pouze ve Věznici 
Rapotice výstavbou nové ohradní zdi a ve Věznici Ostrov vybudováním nového 
vstupního objektu a vjezdového koše. Současně byla dokončena I. etapa 
rekonstrukce vnějšího oplocení ve Věznici Odolov. Další etapa bude realizována  
v roce 2017. 

Pro vyšší efektivitu zamezení průniku nebezpečných a nepovolených předmětů do 
střežených objektů byl realizován nákup sedmi kusů nových rentgenů pro 
kontrolu zavazadel jako obměna starých a morálně opotřebených zařízení nebo 
za účelem jejich nového využití (např. kontrola věcí vězněných osob při příchodu 
z pracoviště), jednoho kusu detektoru tepové frekvence a jednoho kusu 
detektoru tělních dutin. Dále bylo pořízeno 632 nových ručních detektorů kovů  
a 52 ks detektorů mobilních telefonů. 

 

 



27 
 

3.2. Mimořádné události  

Z bezpečnostního hlediska lze situaci v českých věznicích v hodnocení za rok 
2016 považovat za stabilizovanou. Vězeňskou službou byly zaznamenány 
mimořádné události v různém stupni závažnosti, které prověřily akceschopnost 
nejen vězeňské služby, ale i dalších bezpečnostních složek. 

Jako nejzávažnější mimořádné události v roce 2016 byly vyhodnoceny útěky 
vězněných osob ze střežených objektů. Ve Věznici Odolov byl zaznamenán útěk 
odsouzených překonáním oplocení ve dvou případech. Tyto mimořádné události 
byly vyhodnoceny jako důsledek nedostatečného a zastaralého signálně 
zabezpečovacího zařízení a stavebně technických prostředků v souběhu  
s porušením povinností příslušníků strážní a dozorčí služby. Z Věznice Břeclav 
provedl útěk odsouzený, který se po regulační tlakové trubce vyšplhal ze dvora 
na střechu věznice a přilehlé budovy soudu, kde se pomocí hromosvodu spustil 
do veřejného prostoru. U této mimořádné události bylo shledáno porušení 
povinností příslušníků při pravidelné kontrole vězněných osob.  

Příslušníci vězeňské nebo dozorčí služby zabránili celkem pěti vězněným osobám 
v dokonání útěku ze střežených objektů. Ve Věznici Vinařice překonal odsouzený 
dva sledy vnitřního oplocení, následně byl zadržen příslušníky. Ve Věznici Ostrov 
překonal odsouzený první sled vnitřního oplocení, pak byl rovněž zadržen 
příslušníky. Ve Věznici Jiřice se odsouzený při předvádění pokusil o útěk 
vytržením plastových dveří a vniknutím do prostoru vstupu do věznice, kde byl 
zadržen příslušníky. Poslední pokus o útěk byl zaznamenán ve Věznici Oráčov, 
kdy po překonání vymezovacího vnitřního oplocení věznice byli dva odsouzení 
zadrženi příslušníky.  

Zařazení na nestřežené pracoviště zneužilo odchodem 13 odsouzených, pět 
odsouzených zneužilo přerušení výkonu trestu odnětí svobody tím, že se nevrátili 
zpět do věznice, volný pohyb mimo věznici zneužil jeden odsouzený v souvislosti 
s programem zacházení, dva odsouzení v souvislosti s pracovním zařazením  
a další dva odsouzení v souvislosti s udělením volné vycházky. 

Při eskortě nebyly zaznamenány žádné útěky ani pokusy o útěk vězněných osob. 
Byl zaznamenán pouze jeden případ napadení příslušníka eskorty z Vazební 
Věznice Hradec Králové obviněným v průběhu soudního jednání s úmyslem 
zmocnit se služební zbraně příslušníka eskorty. 

V roce 2016 bylo zaznamenáno 22 případů napadení příslušníka nebo civilního 
zaměstnance vězněnou osobou. Z toho v sedmi případech byl příslušník napaden 
obviněnou osobou a ve 14 případech odsouzenou osobou. V jednom případě byl 
napaden občanský zaměstnanec odsouzenou osobou.  
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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, se promítá do statistik o počtech eskortovaných osob, byť 
v roce 2016 byl počtu eskortovaných osob oproti roku 2015 nižší.  

V roce 2016 bylo eskortováno celkem 137 458 vězněných osob. V porovnání  
s rokem 2015, kdy bylo eskortováno celkem 140 808 vězněných osob, činí 
snížení počtu eskortovaných osob 2,4 %. Meziroční nárůst stavu vězněných osob 
pak představuje 7,7 % z původního počtu 20 866 vězněných osob v roce 2015 
na 22 481 vězněných osob v roce 2016 (stav vždy k 31. 12.). Na snížení počtu 
eskortovaných vězněných osob v roce 2016 mělo vliv využívání videokonferencí  
v některých organizačních jednotkách. Formou videokonference bylo 
uskutečněno 165 soudních jednání, přičemž celková úspora nákladů činila  
724 212,- Kč. Videokonference měly vliv i na průměrný počet eskort na jednu 
vězněnou osobu. V roce 2015 činil průměr 6,75 eskorty na 1 vězněnou osobu,  
v roce 2016 činí tento průměr 6,11 eskorty na jednu vězněnou osobu.  

V roce 2016 bylo provedeno celkem deset leteckých eskort. Eskorty byly 
provedeny k předání odsouzené osoby z České republiky do pěti států, z toho 
jedna eskorta s jednou odsouzenou osobou byla realizována do Nizozemí, jedna 
eskorta se čtyřmi odsouzenými osobami do Itálie, šest eskort celkem s osmi 
odsouzenými osobami do Rumunska, jedna eskorta s jednou odsouzenou osobou 
do Francie a jedna eskorta s jednou odsouzenou osobou do Lotyšska. Všechny 
uvedené eskorty se uskutečnily bez komplikací. V roce 2016 nebyly 
zaznamenány žádné závažné mimořádné události, které vznikly v souvislosti  
s výkonem eskortní služby.  

3.4. Justiční stráž  

Hlavním úkolem justiční stráže je zajišťování pořádku a bezpečnosti při výkonu 
soudnictví a správě soudů a při činnosti státních zastupitelství a Ministerstva 
spravedlnosti ČR. V roce 2016 byl snížen počet místních jednotek justiční stráže 
ze 104 na 103, a to při zachování stávajícího počtu služebních míst justiční 
stráže, kterých je nadále 1065, včetně deseti služebních míst oblastních velitelů. 
U 34 jednotek justiční stráže je služba vykonávána v nepřetržitém režimu, 
zbylých 69 jednotek justiční stráž zajišťuje výkon služby zejména v pracovní 
době soudu, v pracovních dnech s určeným časovým přesahem podle potřeb 
konkrétní justiční organizace. Jednotky justiční stráže jsou seskupeny do deseti 
oblastí a personálně přiřazeny celkem k deseti vazebním věznicím a věznicím. 

V roce 2016 byla dokončena rekonstrukce nového justičního objektu  
v Pardubicích, do kterého byla přemístěna pobočka Krajského soudu v Hradci 
Králové se sídlem v Pardubicích. Vzhledem k tomu, že nová budova navazuje na 
stávající budovu Okresního soudu v Pardubicích, byly dnem 1. 10. 2016 sloučeny 
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jednotky justiční stráže při Okresním soudu v Pardubicích a jednotky justiční 
stráže při pobočce Krajského soudu v Hradci Králové se sídlem v Pardubicích. 
Vznikla tak jedna samostatná jednotka, která zajišťuje nepřetržité střežení nově 
vzniklého objektu. 

V roce 2016 se jednotky justiční stráže přezbrojily na pistole CZ vz. 75, které 
nahradily dosud používané revolvery. Každý příslušník justiční stráže je v době 
služby vyzbrojen náboji s poloplášťovou střelou se sníženou odrazivostí od 
pevných překážek, vhodnými k použití uvnitř i vně střežených objektů. 

3.5. Služební kynologie 

Vězeňská služba ČR disponovala v roce 2016 celkem 295 služebními psy.  
Z tohoto počtu bylo 161 služebních psů vycvičených pro bezpečnostní oblast 
(obrana, ochrana, pronásledování), 78 psů bylo speciálně vycvičených k detekci 
omamných a psychotropních látek a 56 psů bylo ve fázi přípravy. Vězeňská 
služba ČR má po linii služební kynologie stanoveny pro jednotlivé vazební věznice 
a věznice plánované počty služebních míst, od kterých se odvíjejí i početní stavy 
služebních psů. V průběhu roku 2016 byla realizována I. etapa Optimalizace 
rozsahu služební kynologie u jednotlivých vazebních věznic a věznic. V rámci této 
etapy optimalizace bylo v oblasti služební kynologie dosaženo počtu  
238 služebních míst, což je meziroční nárůst o devět služebních míst. V souladu  
s Koncepcí vězeňství do roku 2025, strategickým cílem Účinná ochrana 
vězeňského prostředí od průniku nelegálních látek, potlačování užívání 
omamných a psychotropních látek vězněnými osobami a důsledná prevence 
šíření toxikomanie bylo posílení personální oblasti směrováno i do oblasti 
speciální služební kynologie s cílem zvýšit kontrolní činnost v oblasti vyhledávání 
omamných a psychotropních látek za pomoci speciálně vycvičených služebních 
psů.  

Dlouhodobě limitujícím faktorem vězeňské kynologie je stav výcvikového 
střediska, který neodpovídá významu a rozsahu služební kynologie Vězeňské 
služby ČR a nezajišťuje veškeré potřebné podmínky pro výcvik služebních psů  
a přípravu psovodů. Tak, jako v letech minulých bylo nutné základní přípravu 
psovodů a základní výcvik služebních psů určených pro bezpečnostní oblast 
realizovat na základě meziresortních dohod u jiných bezpečnostních sborů  
a Armády ČR. Tato 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. Postupná, vzrůstající vytíženost výcvikových 
středisek jiných sborů je alarmující z pohledu jejich využívání pro potřeby 
Vězeňské služby ČR v následujícím období. V oblasti speciální, protidrogové 
kynologie byla situace příznivější. Příprava psovodů specialistů a výcvik 
speciálních služebních psů určených k detekci omamných a psychotropních látek 
byly realizovány ve výcvikovém středisku Vězeňské služby ČR.  Díky tomuto se 
dařilo pokračovat v trendu z roku 2015, kdy byl zásadním způsobem pozměněn 
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výcvikový model u této kategorie služebních psů, který vytváří podmínky pro 
větší využitelnost služebních psů v praxi. 

3.6. Personální zajištění 

Přetrvávají stále problémy při personálním zajišťování výkonu služby ve 
vazebních věznicích v Praze, kdy do pražských věznic bylo k výkonu služby  
v průběhu roku 2016 převeleno k výpomoci celkem 123 příslušníků. Problém 
přijímání nových příslušníků souvisí především s malou mzdovou 
konkurenceschopností vězeňské služby na trhu práce spolu s náročnými 
požadavky kladenými na uchazeče o přijetí do služebního poměru. Stejný 
problém se začíná projevovat i v dalších, většinou průmyslových regionech. 

 

4. Zdravotnictví 

4.1. Poskytování zdravotních služeb 

Vězeňská služba České republiky je ze zákona povinna poskytovat zdravotní 
služby ve svých zdravotnických zařízeních osobám ve výkonu vazby, osobám ve 
výkonu zabezpečovací detence, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, a také 
příslušníkům a občanským zaměstnancům vězeňské služby. Vězeňská služba ČR 
tak poskytuje zdravotnické služby v rozsahu daném platným oprávněním, které jí 
udělilo v roce 2013 ministerstvo spravedlnosti. Zdravotní služby nad rozsah těch, 
které jsou uvedeny v oprávnění, se v případě potřeby zabezpečují  
u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb.  

Způsob poskytování a organizace zdravotních služeb poskytovaných Vězeňskou 
službou ČR se proti předchozímu roku neměnila. Každá z věznic disponuje 
zdravotnickým střediskem, zajišťujícím ambulantní zdravotní péči. Při Vazební 
věznici Praha Pankrác a při Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací 
detence Brno je poskytována též lůžková péče. Klientelu zdravotnických 
středisek a nemocnic Vězeňské služby ČR tvoří především osoby ve výkonu 
vazby, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osoby ve výkonu 
zabezpečovací detence. Počet klientů registrovaných z řad zaměstnanců 
Vězeňské služby ČR je relativně nízký, přičemž registrace nových klientů se 
zpravidla neděje.  

Každé zdravotnické středisko poskytuje primární péči prostřednictvím 
praktického lékaře, a ve většině věznic je zajištěna i stomatologická péče, 
zajišťovaná zubním lékařem. V ženských věznicích je zajištěna gynekologická 
péče. Další odborné zdravotní služby jsou ve zdravotnických střediscích  
a nemocnicích poskytovány v souladu s potřebami Vězeňské služby ČR  
a s přihlédnutím jednak k dostupnosti mimovězeňských poskytovatelů 
zdravotních služeb a jednak s ohledem k současným možnostem personálně 
zabezpečit jednotlivé zdravotnické odbornosti v rozsahu vyžadovaném platnou 
zdravotnickou legislativou.  
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Vězeňská služba ČR, jakožto zaměstnavatel, ve svých zdravotnických zařízeních 
dále zajišťuje, pracovně lékařské služby zaměstnancům a osobám ve výkonu 
vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detenci zařazeným do práce. 

Jako součást zdravotních služeb poskytuje Vězeňská služba ČR také ochranné 
léčení, a to ambulantní formou ve Věznici Znojmo (protitoxikomanické), Věznici 
Rýnovice (protitoxikomanické a protialkoholní), Věznici Kuřim (sexuologické)  
a Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava (protitoxikomanické, 
protialkoholní, pro patologické hráčství). 

Zdravotnická střediska a nemocnice Vězeňské služby ČR se v souladu se svým 
posláním soustředí především na poskytování zdravotních služeb léčebně-
preventivního charakteru. Podstatnou součástí jejich činnosti jsou však  
i medicínsko-právní výkony, nesouvisející bezprostředně s aktuálním zdravotním 
stavem vězněných osob. Medicínsko-právní úkony jsou prováděny na základě 
platných právních předpisů pro oprávněné osoby na vyžádání (jde o výkony, jako 
jsou vstupní zdravotní prohlídky při nástupu do vazby nebo výkonu trestu, 
testování přítomnosti návykových látek v těle atd.). Vzhledem k tomu, že tyto 
výkony spotřebovávají významnou část zdravotnických kapacit, představují 
medicínsko-právní výkony pro zdravotnickou službu výraznou zátěž. Další 
nemedicínskou zátěž představuje i agenda stížností a žádostí vězněných osob. 
Počet různých stížností a žádostí směřovaných na zdravotnickou službu je vyšší, 
než u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb. Ve většině případů jde 
přitom o stížností neopodstatněné, takže ve svém důsledku tato agenda 
neefektivním způsobem spotřebovává další kapacity zdravotnické služby 
Vězeňské služby ČR.   

Následující statistický přehled shrnuje základní měřitelné údaje vztahující se  
k poskytovaným zdravotním službám. 

4.1.2. Poskytování zdravotních služeb vězněným osobám 

Souhrnné údaje o objemu ambulantní zdravotní péče poskytnuté vězněným 
osobám za posledních pět let je uvedena v následující tabulce: 
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Ambulantní léčebně-preventivní péče o obviněné a odsouzené v letech 2012- 2016 

 

Pokud jde o počet provedených vyšetření a ošetření, pak i přes zpomalení 
meziročního procentuálního nárůstu z 13,66 % v r. 2015 na 3,37 % v r. 2016, 
stále stoupá objem poskytovaných zdravotních služeb, a to meziročně o 14 895 
výkonů. Zjevný je přitom nárůst počtu stomatologických ošetření, který stoupl  
o 15,59 % ve srovnání s r. 2015, tj. o 10 973 výkonů. Za pozitivní jev je třeba 
považovat meziročně rostoucí počty odborných vyšetření provedených 
ambulantními specialisty jak ve vězeňských zdravotnických zařízení o 15,80 % 
na 55 959, tak v mimovězeňských zařízeních, kde se zvýšil o 10,70 % tj. na  
24 663 výkonů. (I přes celkový nárůst odborných vyšetření zůstává stále 
zachován přibližně třetinový podíl (30,59 %) na počtu odborných vyšetření mimo 
zdravotnická zařízení vězeňské služby, vyžadujících eskortní službu.) Počet 
dispenzarizovaných osob vzrostl o 6,48 %, tj. o 513 osob. Počty drogově 
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závislých osob se nijak výrazně ve srovnání s minulým obdobím neliší (11 381 
vs. 11 309 osob). Také přetrvává relativně dobrá situace, pokud jde o odhad 
prevalence HIV+/AIDS případů, který je poslední tři roky stabilní (33 – 35 osob). 
Jako pozitivní jev je možné hodnotit pokles pokusů o sebepoškození z 308 na 
177, tj. o 42,53 %.  

Ze souhrnných dat je zřejmé, že v r. 2016 bylo poskytnuto více zdravotní péče, 
než v jakémkoliv jiném srovnatelném období, a že i přes určité zpomalení 
nárůstu poskytování zdravotní péče vězněnými osobami je nutné počítat s jejím 
stálým růstem, což ovšem není provázeno recipročními opatřeními na personální 
posílení zdravotní služby. Je tak jenom otázkou času, kdy nebude možné 
dostupnými zdravotnickými kapacitami poptávku po zdravotních službách 
uspokojit. 

4.1.3. Poskytování lůžkové péče v zařízeních VS ČR 

V rámci Vězeňské služby ČR zajišťuje lůžkovou nemocniční péči pro vězněné 
osoby Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno a Vazební 
věznice Praha Pankrác. Přehled o počtech hospitalizovaných osob za posledních 
pět let uvádí následující tabulka. Velmi předběžně je možné interpretovat údaje 
za r. 2016 tak, že počty hospitalizovaných jsou v letech 2015 a 2016 přibližně 
stejné, jako v r. 2012, před prezidentskou amnestií. Přesto však je třeba opět 
upozornit na stálý meziroční nárůst celkového počtu hospitalizovaných osob, 
který je zaznamenán v r. 2016 v obou zařízeních. Celkově jde o nárůst o 2,95 %. 

Počty hospitalizovaných osob v nemocnicích Vězeňské služby ČR v letech 2012- 2016 

 

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno disponoval  
v roce 2016 celkem 110 lůžky. Nemocniční péče, resp. lůžková kapacita, byla 
rozdělena podle jednotlivých oborů na 21 lůžek pro obor vnitřní lékařství,  
14 lůžek pro obor infekční lékařství, 4 lůžka pro jednotku intermediální péče,  
25 lůžek pro obor pneumologie a ftizeologie, 20 lůžek pro obor psychiatrie  
a 26 lůžek je vyčleněno pro poskytování obecné následné péče. Struktura 
poskytnuté péče je patrna z následující tabulky:  
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Počet hospitalizovaných osob v nemocnici Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno v 
letech 2012 – 2016 

 

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Praha Pankrác disponovala v r. 2016 
celkem 103 lůžky, přičemž oddělení interních oborů mělo 46 lůžek a oddělení 
chirurgických oborů mělo 57 lůžek. Ve srovnání s předchozím rokem tedy změny 
nenastaly. Strukturu a objem poskytované zdravotní péče uvádí tabulka:  

Počet hospitalizovaných osob v nemocnici s poliklinikou Vazební věznice Praha Pankrác v letech 2012 – 2016 

 

4.2. Detenční ústavy 

Detenční ústavy jsou zřízeny při Vazební věznici Brno a Vazební věznici Opava.  
V obou detenčních ústavech přitom došlo v r. 2016 k navýšení počtu chovanců 
proti předcházejícímu roku. V detenčním ústavu při Vazební věznici Brno byl 
meziročně zvýšen počet chovanců z 25 na 30, tj. o 20 %. S tím souvisí i vyšší 
potřeba zdravotní péče, vyjádřené jako počet vyšetření celkem, která stoupla  
o 4,78 % z 1 338 vyšetření na 1 402 vyšetření v r. 2016. Na jednoho chovance 
detenčního ústavu tak připadlo v r. 2016 přibližně 47 vyšetření. Struktura 
čerpání zdravotní péče v detenčním ústavu při Vazební věznici Brno je uvedena  
v tabulce: 
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Počty chovanců a poskytování zdravotní péče v ústavu zabezpečovací detence ve Vazební věznici Brno 

 

Také v detenčním ústavu při Vazební věznici v Opavě byl zvýšen počet chovanců, 
a to o 48,39 % z 31 chovanců na celkem 46 chovanců. Na jednoho chovance 
přitom připadlo v r. 2016 cca 20 vyšetření, takže zůstává zachován rozdíl mezi 
oběma detenčními ústavy, pokud jde o míru poskytování zdravotní péče na 
jednoho chovance za rok. Vývoj počtu chovanců v detenčním ústavu a strukturu 
čerpání zdravotní péče uvádí tabulka č. 6: Počty chovanců a poskytování 
zdravotní péče v detenčním ústavu ve Vazební věznici Opava. Rozdílná spotřeba 
zdravotní péče se považuje za důvodnou, protože detenční ústav při Vazební 
věznici Brno je ústavem nástupním a s příjmem nového chovance do výkonu 
zabezpečovací detence souvisí i provedení řady zdravotnických vyšetření.  

Počty chovanců a spotřeba zdravotní péče v detenčním ústavu ve Vazební věznici Opava 

 

4.3. Problematika HIV/AIDS 

V rámci prevence přenosu viru HIV bylo i v roce 2016 zajištěno odborné 
poradenství poskytované vězněným osobám. Konzultace byly provedeny  
s celkem 2 924 vězněnými osobami, z toho 303 osoby byly ženy. Ve srovnání  
s předchozím obdobím byl tak zaznamenán poklesu zájmu o tento druh služby  
o 17,82 % (v r. 2015 se poradenství zúčastnilo 3 558 osob).  
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Krevní testy byly provedeny u celkem 1 386 vězněných osob, při čemž byl 
zachycen jeden nový případu pozitivního infekce HIV. I v případě testů na HIV 
však byl ve srovnání s rokem 2015, kdy bylo provedeno 2 561 testů, 
zaznamenán poklesu počtu vyšetřených osob o 45,88 %. 

4.4. Úmrtí vězněných osob v r. 2016 

Počet osob, které zemřely v průběhu výkonu vazby, nebo výkonu trestu odnětí 
svobody se ve srovnání s rokem 2015 nezměnil a zůstal na úrovni 43 úmrtí, což 
přibližně odpovídá počtu úmrtí před rokem 2013. Přehled o počtech zemřelých 
vězněných osob a příčinách smrti je uveden v tabulce:  

Počty zemřelých ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody podle příčin smrti 

 

 

5. Personalistika 

Rok 2016 stejně tak jako roky předcházející byl rokem podstatných změn 
vycházejících z personálních změn ve vedení Vězeňské služby ČR. Koncem roku 
2015 soud zrušil rozhodnutí ministryně spravedlnosti z roku 2014 o odvolání 
generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala a ten se 18. prosince 
2015 opět ujal své funkce. Oblast řízení zaznamenala návrat k principům z doby 
před výměnou vedení Vězeňské služby ČR v dubnu 2014 a celkový stav se jak po 
stránce organizační, tak po stránce personální stabilizoval. Odehrály se 
personální změny na nejvyšších řídících místech, kde se Vězeňská služba ČR 
potýkala s nejzásadnějšími problémy. Nově byla obsazena místa náměstků 
generálního ředitele a ředitelů většiny odborů generálního ředitelství.  

V rámci vnitřního uspořádání Vězeňské služby ČR opětovně bylo obnoveno 
regionální uspořádání organizačních jednotek a vytvoření pozic regionálních 
ředitelů, obnoveno bylo centralizované řízení právní činnosti, které vyústilo ve 
vznik odboru právního na generálním ředitelství. Činnost Vězeňské služby ČR se 
v roce 2016 řídila naplňováním Koncepce vězeňství do roku 2025 vydané 
ministerstvem spravedlnosti. Po linii personální mezi hlavní úkoly patří realizace 
aktivní personální politiky, která umožňuje přilákat do vězeňství kvalitní, 
motivované zaměstnance, je schopná jim nabídnout odpovídající karierní růst  
a finanční ohodnocení, zahrnuje širokou škálu odborného vzdělávání určeného 
jako pro management, tak pro řadové zaměstnance a specialisty, nabízí 
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příležitosti k dalšímu vzdělávání, sdílení poznatků a profesnímu růstu. Patří sem  
i navýšení početních stavů personálu potřebného k zajištění dohledu nad 
pracovní činností odsouzených a k jejich přepravě do zaměstnání, přehodnocení 
současného nastavení poměru mezi příslušníky a zaměstnanci Vězeňské služby 
ČR, lepší přizpůsobení rozložení tabulkových míst velikosti jednotlivých věznic, 
skladbě vězněných osob a potřebám jednotlivých zařízení na zajištění 
bezpečnosti, restrukturalizace personálu Vězeňské služby ČR ve prospěch té 
části, která bezprostředně zachází s vězněnými osobami, zajištění personální 
stabilizace odborného aparátu a posílení jeho samostatnosti, v neposlední řadě 
také zajištění personální stabilizace zdravotnické služby. 

5.1. Početní stavy vězeňské služby 

Usnesením vlády ČR č. 860/2016 se k 1. lednu 2017 plánované počty služebních 
míst příslušníků zvýšily o 250 a počty pracovních míst zaměstnanců o 220, 
celkově tedy o 470. Po projednání v systemizační komisi bylo rozhodnuto, že 150 
služebních míst bude vázáno na zabezpečení nových pracovišť pro vězně  
v ekonomické činnosti, 64 služebních míst bylo vyčleněno pro potřebu 
plánovaných nově zřizovaných objektů, šest služebních míst je vázáno na 
zabezpečení činnosti projektu tzv. otevřené věznice a 30 zbývajících služebních 
míst bylo rozděleno do stávajících organizačních jednotek k posílení především 
dozorčí služby, kde tato potřeba byla nejmarkantnější. Podobným způsobem bylo 
zřízeno 128 pracovních míst pro posílení úseku odborného zacházení s vězněnými 
osobami v jednotlivých organizačních jednotkách, 50 pracovních míst 
zaměstnanců bylo vyčleněno pro potřebu plánovaných nově zřizovaných objektů, 
15 pracovních míst je vázáno na zabezpečení činnosti projektu tzv. otevřené 
věznice. Zbývající pracovní místa byla využita pro posílení zdravotnické služby  
a na základě usnesení vlády ČR č. 80/2016 ke zřízení dalších pracovních míst na 
úseku duchovní služby. Současně byla zahájena příprava restrukturalizace 
personálu Vězeňské služby ČR ve prospěch odborného zacházení s vězněnými 
osobami. Její první etapa byla spuštěna začátkem roku 2017. Při naplňování 
početního stavu se Vězeňská služba ČR potýká s dvěma hlavními problémy – 
zajistit příliv nových zaměstnanců pro obsazení volných míst a udržet stávající 
zaměstnance. 

Naplňování tabulkových míst nejvíce znesnadňuje nízká konkurenceschopnost 
finanční nabídky v porovnání s ostatními zaměstnavateli, což se nejvíce projevuje 
ve velkých městech. Nemalou úlohu sehrává i nízká prestiž vězeňství ve 
společnosti. To jsou i hlavní důvody pro zvyšující se fluktuaci, která u příslušníků 
dosáhla 6,4% a u zaměstnanců 10,6%. Přetrvávající nižší atraktivitu práce 
vězeňského personálu dokládá i fakt, že v rámci prostupnosti mezi 
bezpečnostními sbory opustilo Vězeňskou službu ČR o 52 příslušníků více, než 
kolik jich z jiných bezpečnostních sborů přišlo. Z pohledu profesního je největší 
nedostatek kvalifikovaných výchovných specialistů (vychovatelé, vychovatelé-
terapeuti, psychologové, speciální pedagogové, pedagogové volného času), 
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dlouhodobým problémem je, a to i z pohledu celospolečenského, nedostatek 
lékařů a zdravotních sester. 

Od roku 2015 se počet neobsazených tabulkových míst ve Vězeňské službě ČR  
v důsledku odstranění omezujícího faktoru finanční nedostatečnosti postupně 
snížil z původních 600 až na 300. Úbytek příslušníků a zaměstnanců se dařilo 
nahrazovat, počet neobsazených míst v roce 2016 osciloval mezi čísly 300 a 360. 
Do služebního poměru bylo přijato 432 uchazečů, naopak služební poměr 
ukončilo 391 příslušníků. U zaměstnanců v pracovním poměru byl poměr mezi 
příchodem a odchodem 443 : 432. Navýšením tabulkových počtů na rok 2017 
vzrostl k 1. lednu 2017 počet neobsazených míst na 823.  

Kromě běžných forem náboru, mezi něž patří spolupráce s úřady práce, inzerce  
v místních, regionálních i celorepublikových periodikách a na webových 
portálech, využívání webových stránek Vězeňské služby ČR i jednotlivých věznic, 
se osvědčuje využívání příbuzenských vazeb stávajících zaměstnanců. Vězeňská 
služba ČR se navíc v roce 2016 zaměřila i na netradiční zdroje pracovních sil, 
např. byla provedena náborová kampaň ve spolupráci s armádou mezi  
tzv. veterány. 

Poté, co Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo o přiznání Vězeňské službě ČR 
dotaci ze státního rozpočtu na deset rezidenčních míst lékařů, a to na celou dobu 
jejich specializačního vzdělávání, je na úseku zdravotnické služby absolventům 
lékařských fakult i stávajícím lékařům nabízena nejen možnost uplatnění ve 
Vězeňské službě ČR, ale i možnost zvýšení kvalifikace.  

Do roku 2016 vstupovala VS ČR s identickým počtem tabulkových míst jako  
v roce 2015, a to 7 185 služebních míst příslušníků a 4 098 pracovních míst 
zaměstnanců v pracovním poměru. 

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

 

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 34 výběrových řízení. 
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Vězeňská služba ČR vnímá rovný přístup, rovné šance a nediskriminační principy 
jako součást lidských práv za správnou cestu dnešní společnosti, proto věnuje 
prosazování rovných příležitostí žen a mužů dlouhodobě pozornost, daří se jí 
formovat podmínky pro rovný přístup žen a mužů k výkonu práce a služby,  
k odměňování, zvyšování a prohlubování vzdělání a v neposlední řadě  
k benefitům, které vyplývají z uzavřené kolektivní smlouvy a kolektivní dohody.  

Ve Vězeňské službě ČR bylo k 1. prosinci 2016 zaměstnáno celkem 10 995 
příslušníků a občanských zaměstnanců. Z toho počet žen činil 2 737, tj. 24,89 % 
z celkového počtu, což je mírné navýšení oproti stavu k 1. 12. 2015. V řídících 
funkcích bylo k 1. 12. 2016 zařazeno celkem 1 249 příslušníků a zaměstnanců,  
z čehož počet mužů činil 1 006 (80,54 %) a počet žen 243 (19,46 %). 
Anonymizované statistiky výše platů v jednotlivých platových třídách dle pohlaví 
nejsou ve Vězeňské službě ČR vedeny, ale ze statistik personálního odboru 
vyplývá, že výše služebních příjmů a platů se u obou pohlaví neliší. Formálně je 
stanovena tarifní či platovou třídou v návaznosti na příslušné služební či pracovní 
zařazení. Další složky služebních příjmů či platů (např. příplatky za vedení, 
zvláštní příplatky) jsou rovněž stanoveny k zastávanému služebnímu či 
pracovnímu místu bez rozdílu, zda je na tomto místě zařazena žena nebo muž.  

5.2. Oceňování pracovníků vězeňské služby 

Za odvedenou kvalitní práci byli zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR 
oceněni udělením medailí a plaket. Předání se uskutečnilo především při 
slavnostním aktu u příležitosti oslav Dne českého vězeňství. V roce 2016 bylo 
celkem uděleno 500 ocenění. 

 

5.3. Vzdělání pracovníků vězeňské služby 

Významnou součástí personální strategie a praxe v rámci řízení lidských zdrojů 
Vězeňské služby ČR je koordinace celoživotního vzdělávání vězeňského 
personálu. 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 ČR 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 2010 bylo ve Vězeňské službě ČR evidováno 2 274 osob  
s dokončeným vysokoškolským vzděláním v bakalářském nebo magisterském 
studijním programu (21,8 % podíl z celkového počtu zaměstnanců),  
tak k 31. prosinci 2015 to bylo již 3 102 (28,4 %) zaměstnanců. 

5.4. Legislativní činnost 

Odbor personální v rámci své působnosti se v hodnoceném období aktivně 
účastnil připomínkových řízení k předloženým návrhům novel zákonů a dalších 
zvláštních právních předpisů, např. k návrhu věcného záměru zákona o pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání, 
k návrhu novely o důchodovém pojištění, k návrhu novely zákona  
o zaměstnanosti, k návrhu novely zákoníku práce, k návrhu vyhlášky  
o náležitostech formulářů o opis nebo výpis z rejstříku trestů a žádosti o opis  
z evidence přestupků. Odbor se podílel také se na věcné a legislativně-technické 
přípravě změn některých zákonů a dalších právních předpisů souvisejících s úkoly 
a stanovenou působností Vězeňské služby ČR, např. k návrhu novely instrukce 
ministra spravedlnosti, kterou se vydává resortní interní protikorupční program 
ministerstva spravedlnosti. Pozornost byla věnována tvorbě nových vnitřních 
předpisů v souvislosti s koncepčními změnami řízení Vězeňské služby ČR. 
Veškeré vnitřní předpisy byly v souladu s principy rovných příležitostí, tedy 
úprava je způsobem, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví v žádné 
z oblastí právní úpravy pracovního a služebního poměru. 

Dále se odbor personální podílel na koncepčních změnách probíhajících ve 
Vězeňské službě ČR přípravou vnitřních předpisů, které je podchycují (návrh 
nařízení generálního ředitele, kterým se vydává organizační řád generálního 
ředitelství), nebo aktualizují (novela pokynu generálního ředitele k poradní 
komisi pro řízení ve věcech služebního poměru, novela nařízení generálního 
ředitele k poradním orgánům), anebo zavádějí (stanovisko k zavedení vnější 
diferenciace věznic do praxe). 
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Podílel se i na tvorbě nových vnitřních předpisů, kde si to vyžádala praxe. 
Například připravil návrh pokynu generálního ředitele, kterým se zřizuje komise 
generálního ředitele Vězeňské služby ČR pro výběrové řízení na rezidenční místo, 
návrh nařízení generálního ředitele o postupu před přijetím zaměstnance do 
pracovního poměru.  

5.5. Péče o zaměstnance 

Jednou ze základních oblastí péče o příslušníky je zabezpečování ozdravných 
pobytů, ve smyslu § 80 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Ozdravné pobyty jsou pak 
převážně realizovány v zařízeních Vězeňské služby ČR - Zotavovnách Přední 
Labská, Pracov a Praha a rehabilitačním středisku Věznice Valdice. Využívána je  
i forma lázeňské léčebně rehabilitační péče, která je realizována na základě 
výběrového řízení a následně smlouvy uzavřené s některým z poskytovatelů 
lázeňské léčebně rehabilitační péče v České republice. V roce 2016 jednotlivé 
formy ozdravných pobytů absolvovalo celkem 2 363 příslušníků, z toho 20 
formou lázeňské léčebně rehabilitační péče ve zařízení ve Františkových Lázních.  

 

6. Logistika 

V rámci narovnání některých personálních a organizačních nedostatečností prošel 
v roce 2016 odbor logistiky generálního ředitelství Vězeňské služby České 
republiky podstatnou změnou. Byla navrácena organizační struktura do stavu 
před rokem 2015. I přes tuto podstatnou změnu se odbor po celý rok potýkal  
s problémem personálního obsazení, kdy se vzhledem k odlivu tabulkových míst 
z generálního ředitelství nepodařilo v plné míře docílit výchozího stavu z roku 
2014.  

Nadále není vytvořeno jedno tabulkové místo na úseku výstrojní služby, 
nepodařilo se získat jedno tabulkové místo na úsek stravování na oblast 
plánování oprav a vybavení novými velkokuchyňskými technologiemi a kontrol 
dodržování hygienických předpisů a v rámci centralizace jedno tabulkové místo 
referenta pro vedení, kontrolu a vyhodnocování nově zaváděných centrálních 
karet jejich cílem je zefektivnění nakládání s finančními prostředky 
vynakládanými jak na stravu vězněných osob, tak i zaměstnanců. Celkem se 
jedná o tři tabulková místa. 

Nedostatek tabulkových míst je v současné době řešen zaměstnáváním 
potřebných profesí a odborníků formou dohod o pracovní činnosti a přesunem 
některých úkolů na ostatní zaměstnance odboru logistiky, čímž se dá nedostatek 
tabulkových míst dočasně řešit; není to ale řešení, kterého by bylo možno 
využívat trvale. Po celý rok 2016 se odbor logistiky potýká s výrazným 
nedostatkem finančních prostředků, a to ve všech zabezpečovaných oblastech.  
V roce 2015 byly nárokované částky na rozpočet podhodnocovány. Tento stav 
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zapříčinil nedostatek základních materiálů nutných k chodu Vězeňské služby 
České republiky, a to jak v oblasti vystrojování osob ve výkonu trestu odnětí 
svobody, tak i zaměstnanců a příslušníků sboru a dalších služeb v roce 2016. 
Tento stav má za následek potřebu navýšení finančních prostředků pro rok 2017 
a 2018, aby byl odbor logistiky schopen výpadek v dodávkách materiálu  
a službách dohnat. 

6.1. Oddělení hospodářské správy 

V roce 2016 oddělení hospodářské správy zprostředkovalo mimo správy 
nemovitého a movitého majetku Generálního ředitelství VS ČR realizované 
prostřednictvím plánovaných oprav, údržby a schválených investičních akcí pro 
organizační jednotky další akce související se správou movitého majetku. Byly 
realizovány bezúplatné příjmy majetku od jiných organizačních složek státu  
a příspěvkových organizací (mimo automobilní techniky) v celkové pořizovací 
hodnotě cca 13 milionů Kč. Byl realizován odprodej movitého majetku (mimo 
automobilní techniky) ve výši 94 856 Kč. Dále byl nabízen nepotřebný movitý 
majetek VS ČR, kdy v současné době čeká na vydání rozhodnutí o prodeji 
majetek v pořizovací hodnotě cca 16 milionů Kč.  

V oblasti metodického vedení ke správě a evidenci movitého majetku byly  
v průběhu roku provedeny změny v souladu s pokyny ministerstva spravedlnosti 
a legislativními požadavky. Jednalo se zejména o opravy evidence zařazení 
majetku dle pořizovací ceny, změny odpisového plánu, vyřazování majetku, 
zařazení dlouhodobého majetku a metodické pokyny k evidenci majetku  
v programovém vybavení VIS-SKH a VIS-RIP. Celkově byly v programovém 
vybavení uvedeny do rutinního provozu změnové požadavky v celkové částce cca 
1,5 milionů Kč. Další změny, jako například identifikace majetku VS ČR 
systémem čárových kódů nebo on-line objednávkový systém výstrojní výdejny, 
jsou v testovacím provozu.  Oddělení pod svým vedením zajistilo několik školení 
pro uživatele výše uvedených modulů, a to v úrovni začátečníků a pokročilých.  

Oddělení hospodářské správy zajišťovalo v roce 2016 také vydávání rozhodnutí  
o nepotřebnosti movitého majetku ve prospěch organizačních jednotek, přípravu 
podkladů pro centrální zadávané veřejné zakázky, revidovalo požadavky na 
výrobu kancelářského a vězeňského nábytku v provozovnách vlastní výroby  
a vykonávalo kontrolní činnost směrem k organizačním jednotkám. 

6.2. Oddělení správy majetku  

Oddělení správy majetku zajišťovalo v roce 2016 kompletní správu 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 generálního ředitelství úkoly při správě nemovitého 
majetku směrem k organizačním jednotkám Vězeňské služby ČR. Podstatnou 
činností oddělení bylo plánování a realizace oprav nemovitého a movitého 
majetku. V roce 2016 bylo z rozpočtu celkem čerpáno 170 892 396 Kč,  
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z toho na plánované opravy nemovitého i movitého majetku 160 657 628 Kč  
a na likvidaci havárií nemovitého i movitého majetku celkem 10 234 768 Kč. Pro 
následující roky je potřeba se zamyslet nad navýšením finančních prostředků na 
všechny opravy a to z důvodu opotřebení nemovitého i movitého majetku. Dále 
oddělení správy majetku řešilo smluvní vztahy vězeňské služby s jinými státními 
i nestátními organizacemi (nájemní smlouvy, práva stavby), účast na stavebních 
řízeních, řešení daní z nemovitostí, pasportizace, aj.  

Metodická a kontrolní činnost oddělení byla zaměřena především na správný 
postup při plánování oprav dle platných předpisů, dále na úpravě a rozvoji 
programového vybavení v rámci VIS a FaMa, včetně školení na Akademii VS ČR a 
souladu postupů při pořízení, správě a evidenci nemovitého majetku s platnými 
předpisy. Oddělení správy majetku zajišťovalo kompletní servis při bezúplatných 
a úplatných nabídkách nepotřebného nemovitého majetku Vězeňské služby ČR 
ostatním subjektům.  

6.2.1. Příjmy za prodej nemovitých věcí a převod na ÚZSVM  

Prodej nemovitého majetku: 

- 75 842,-Kč    pozemek v k. ú. Ruzyně 

- 25 093 450,-Kč   bytový dům Horní Slavkov 

- 212 000,-Kč    dvougaráž v Chomutově  

- Celkem                              25 381 292,-Kč 

Na ÚZSVM byly převedeny níže uvedené nemovité věci v k. ú. Říčany u Prahy  
s právními účinky ke dni 25. 10. 2016:  

- pozemková parcela č. 1766/1 o výměře 78.477 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, hodnota v účetnictví 9 695 641,14 Kč, 

- pozemková parcela č. 1766/2 o výměře 552 m2, orná půda, hodnota  
v účetnictví 1 Kč, 

- pozemková parcela č. 1766/3 o výměře 726 m2, orná půda, hodnota  
v účetnictví 1 Kč, 

- pozemková parcela č. 1770/2 o výměře 4.396 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, hodnota v účetnictví 527 514 Kč, 

- pozemková parcela č. 1815/1 o výměře 1.236 m2, trvalý porost, hodnota v 
účetnictví 1 Kč, 

- pozemková parcela č. 1816/2 o výměře 1.429 m2, orná půda, hodnota  
v účetnictví 1 Kč, 

- pozemková parcela č. 1830/2 o výměře 16 m2, ostatní plocha, ostatní 
komunikace, hodnota v účetnictví 1 800 Kč, 

- stavební parcela č. St. 2932 o výměře 816 m2, zastavěná plocha  
a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná stavba, hodnota v účetnictví  
172 400 Kč, 
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- stavební parcela č. St. 2933 o výměře 1.867 m2, zastavěná plocha  
a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná stavba, hodnota v účetnictví  
330 050 Kč, 

- stavební parcela č. St. 2934 o výměře 1.061 m2, zastavěná plocha  
a nádvoří, jehož součástí je rozestavěná stavba, hodnota v účetnictví  
209 150 Kč. 

Na ÚZSVM byly převedeny níže uvedené nemovité věci v k. ú. Ruzyně s právními 
účinky ke dni 6. 12. 2016: 

- pozemek p. č. 1856/1 o výměře 12 166 m2, ostatní plocha, zeleň, hodnota 
v účetnictví 36 188,-Kč, 

- pozemek p. č. 1856/3 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na 
kterém je stavba garáže jiného vlastníka bez čp/če, bez LV, hodnota  
v účetnictví 32 698,63 Kč, 

- pozemek p. č. 1856/7 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na 
kterém je stavba garáže jiného vlastníka bez čp/če, zapsaná na LV  
č. 2017, hodnota v účetnictví 35 501,37 Kč, 

- pozemek p. č. 1856/9 o výměře 19 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na 
kterém je stavba garáže jiného vlastníka bez čp/če, zapsaná na LV  
č. 1355, hodnota v účetnictví 35 530,-Kč, 

- pozemek p. č. 1856/12 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na 
kterém je stavba garáže jiného vlastníka bez čp/če, bez LV, hodnota  
v účetnictví 33 660,-Kč, 

- pozemek p. č. 1856/27 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na 
kterém je stavba garáže jiného vlastníka bez čp/če, bez LV, hodnota  
v účetnictví 37 400,-Kč, 

- pozemek p. č. 1856/28 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na 
kterém je stavba garáže jiného vlastníka bez čp/če, zapsaná na LV  
č. 4210, hodnota v účetnictví 34 567,12 Kč, 

- pozemek p. č. 1856/30 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na 
kterém je stavba garáže jiného vlastníka bez čp/če, zapsaná na LV  
č. 3359, hodnota v účetnictví 33 660,-Kč, 

Na ÚZSVM byly převedeny níže uvedené nemovité věci v k. ú. Plzeň s právními 
účinky ke dni 15. 12. 2016: 

- část pozemku p. č. 8235/10 o výměře 71 m2 označená jako pozemek p. č. 
8235/23 a pozemek p.č. 8274/14, o výměře 5  m2. 

6.3. Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií 

Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií zajišťuje pro všechny 
organizační jednotky Vězeňské služby České republiky nákup a opravy mobilních 
telefonů. V roce 2016 bylo nakoupeno pro obměnu celkem 1 020 kusů nových 
mobilních telefonů. Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií 
centrálně zajištuje také správu SIM karet, kterých bylo k 31. prosinci 2016 



45 
 

celkem 3 200 kusů. Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií se 
podílelo na vyřazení a ekologické likvidaci 314 ks zastaralých a nefunkčních 
radiostanic z organizačních jednotek.  

Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií dále centrálně pořizuje 
technické prostředky ke zvýšení bezpečnosti proti vnášení nepovolených 
předmětů do objektů. Předmětem veřejných zakázek v roce 2016 bylo uzavření 
rámcových smluv s dobou trvání čtyř let na pořízení 35 ks RTG zavazadel  
v hodnotě 22 398 407,-Kč, 50 ks průchozích detekčních rámů v hodnotě  
4 110 975,-Kč, 13 ks detektorů tělních dutin v hodnotě 4 711 135,-Kč. Veřejná 
zakázka na pořízení 19 ks detektorů tepové frekvence byla vyhlášena v roce 
2016, dokončena bude v roce 2017. 

Oddělení zabezpečovacích a komunikačních technologií také zajišťuje evidenci  
a úhradu poplatků za rozhlas a televizi za celou Vězeňskou službu České 
republiky. V roce 2016 byly roční poplatky za televizní a rozhlasové přijímače 
celkem ve výši 5,56 mil. korun. 

6.4. Oddělení materiálně technického zabezpečení a služeb  

Oddělení materiálně technického zabezpečení a služeb zahrnuje úseky: 
stravování, výstrojní službu a výzbrojní službu. 

6.4.1. Úsek stravování 

Na úseku stravování se v roce 2016 podařilo v rámci obměny velkokuchyňské 
technologie ve stravovacích provozech schválit a dokončit akce Kuchyně Břeclav 
2015 a Velkokuchyňské technologie 2016. Jedná se o dočerpání rámcové 
smlouvy ze dne 27. 11. 2013. 

Akce zajištění vybavení kuchyně Věznice Břeclav 2015 se realizovala již  
v polovině roku 2016 a jedná se o dodávku a instalaci velkokuchyňské 
technologie pro rozšíření kapacity stravovacího provozu Věznice Břeclav  
v souvislosti s navyšováním ubytovací kapacity pobočky Poštorná. 

Nákup velkokuchyňské technologie – Věznice Břeclav 

 

Dále v rámci investiční akce velkokuchyňská technologie 2016 bylo doplněno  
a dodáno 50 kusů velkokuchyňské technologie v 25 organizačních jednotkách. 
Jedná se o zařízení, které nahradilo již vyřazenou, chybějící technologii nebo 
doplnilo kapacitně nedostačující varnou technologii. Zpracovaná zadávací 
dokumentace vycházela z požadavků jednotlivých organizačních jednotek.  
V roce 2016 se dále podařilo v rámci investičních komisí schválit i dílčí stavební 
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akce a technologické akce ve stravovacích provozech a dvě výstavby nových 
stravovacích provozů. Jedná se o: 

- Akademie – výstavba stravovacího zařízení   39,0 mil. Kč 

- Břeclav – chladící boxy        0,5 mil. Kč 

- Mírov – kuchyně zaměstnanců 4,5 mil. Kč rozpočet + 8 mil. Kč SHČ 

- Opava – odvětrání kuchyně pro odsouzené    3,6 mil. Kč 

- Oráčov – rekonstrukce kuchyně     2,0 mil. Kč 

- Všehrdy – rekonstrukce stravovacího provozu  23,9 mil. Kč 

- Celkem                   81,5 mil. Kč 

V roce 2016 byly schváleny investiční akce ve stravovacích provozech v celkové 
výši 108,2 mil. Kč. V roce 2016 byl rovněž schválen projekt Centralizace 
stravovacího systému 2016, který zahrnuje upgrady současných stravovacích 
programů a dále v rámci tohoto projektu dojde k centralizaci veškerých karet 
zboží tak, aby bylo možné sledovat ceny a dodavatele veškerých potravin 
dodávaných do VS ČR.  

6.4.2. Úsek výstrojní služby a výzbrojní služby 

V roce 2016 se úsek výstrojní a výzbrojní služby se organizačně zařadil zpět  
a pod oddělení materiálně technického zabezpečení a služeb. Výstrojní  
a výzbrojní služba prošla výraznými změnami spočívajícími v zajištění všech 
klíčových rámcových a kupních smluv na nákup jak materiálu pro výrobu tak 
výstrojních součástek. V roce 2016 bylo z celkového rozpočtu 80,526 tis. Kč 
vyčerpáno 80,487 tis. Kč, což činí 99,95 %. Vzhledem k nízkému čerpání  
v minulých letech však byly skladové zásoby vyčerpány a v současné době se 
vězeňská služba potýká s krizí jak ve výstrojních součástkách pro vězněné 
osoby, tak výstrojních součástkách pro příslušníky. V roce 2016 byla 
vyvzorována a vybrána nová zimní bunda ke stejnokroji. Čerpání z uzavřené 
smlouvy se předpokládá v začátku roku 2017 dle možností rozpočtu. Na úseku 
výzbrojní služby byly v roce 2016 na základě požadavků z organizačních 
jednotek realizovány veřejné zakázky na dodávku: 

- obvazových balíčků 
- znehodnocení zbraní pro školní účely, 
- dodávky a repase pout, 
- terčů, zálepek a ostatního materiálu pro zbrojní dílnu, 
- polotovarů poutacích opasků, 
- opaskových pouzder, textilních opasků, pouzder na pistole a zásobníky,  
- teleskopických obušků a pouzder, 
- balistických panelů, 
- materiálu pro prezentační akce, 
- distančních elektrických paralyzérů taser (investiční akce), 
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- protiúderových štítů a kompletů, 
- optických přístrojů na samopaly Evo a pušky Bren, 
- ženijního materiálu (zásahových výbušek), 
- odkup zapůjčených samopalů Evo a pušek Bren, 
- munice, 
- a na odhad nepotřebných pistolí vz. 82 včetně munice a příslušenství. 

6.5. Oddělení automobilní služby  

Ve Vězeňské službě ČR bylo v roce 2016 provozováno 603 vozidel, z toho 192 
vozidel eskortních. Služebními vozidly bylo najeto 8 337,2 tis. km, z toho  
2 338,6 tis. km při zabezpečení přepravy vězněných osob při eskortách.  
Při těchto jízdách bylo spotřebováno celkem 168,9 tis. litrů benzínu a 784,9 tis. 
litrů motorové nafty. Dále bylo vykázáno celkem 19 tisíc Mh činnosti se zahradní  
a technikou a pracovními stroji, při nichž se spotřebovalo celkem 15,9 tis. litrů 
benzínu a 49,9 tis. litrů motorové nafty. V průběhu roku 2016 mělo dopravní 
nehodu celkem 42 služebních vozidel Vězeňské služby ČR. Z uvedeného počtu 
dopravních nehod bylo 14 zaviněno příslušníky či zaměstnanci vězeňské služby, 
ve 24 případech zavinil nehodu řidič cizího vozidla, jednou se stala vzájemná 
srážka dvou vozidel VS ČR a ve třech případech nebyl zatím určen viník. Celková 
škoda na vozidlech VS ČR je předběžně 1 698 677,10 Kč, přičemž 11 nehod není 
zatím uzavřeno. Celkové náklady na údržbu a opravy služebních vozidel včetně 
zahradní techniky, pracovních strojů a zdrojových soustav činily 3 920 tis,- Kč na 
práci a 8 323,2 tis. korun na materiálu. Za pojištění odpovědnosti bylo zaplaceno 
2 575 tis. Kč a za havarijní pojištění pak 244,4 tis. Kč. V roce 2016 byla pořízena 
čtyři nová osobní vozidla. Vyřazeno prodejem bylo 85 služebních vozidel a ve 
veřejném zájmu byla předána další dvě služební vozidla. Od jiných organizačních 
složek státu VS ČR převzala devět vozidel. 

6.6. Energetické hospodářství 

Vězeňská služba ČR vyhledává trvale možnosti úspory energií, modernizuje 
stávající technologická zařízení. Jedná se zejména o modernizace v oblasti 
elektrotechnologií (transformační stanice, hlavní rozvodny či osvětlení) dále 
zařízení pro vytápění a ohřev (výměníkové a předávací stanice, kotelny a měření 
a regulace systému), zařízení pro větrání (vzduchotechnické jednotky, 
klimatizace, digestoře, rekuperace), technologické zařízení (prádelny, kuchyně)  
a neposlední řadě vodohospodářské zařízení (perlátory, hlavice, regulační ventily, 
směšovací ventily, a čistírny odpadních vod).  Podstatnou část úspor tvoří také 
rekonstrukce rozvodů vody a páry. Vězeňská služba zavádí ve svých 
organizačních jednotkách nové moderní technologie, aby bylo docíleno zvýšení 
efektivity a byla zaručena maximální úspora energií. 

 

 

6.6.1. Spotřeby v roce 2016 
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Vězeňská služba ČR zaznamenala v roce 2016 oproti roku 2015 mírný nárůst 
spotřeby vodného (6,6 %), stočného (6,6 %), tepla (1,7 %), elektřiny (2,3%) 
plynu (6,7%) a paliva (41,4%) dále zaznamenala úsporu ve spotřebě srážkové 
vody (2,2%). Ministerstvo spravedlnosti zajistilo pro celý resort nákup energií 
(elektrické energie a plynu) na rok 2017 prostřednictvím burzovní aukce.  

Tabulka spotřeb energií 

 Vodné  (m3) 

 

Stočné (m3) 

 

 

 

 

 

 

 

Srážkové vody  (m3) 
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Teplo (GJ) 

 

Elektřina (kWh) 

 

Plyn (kWh ) 

 

 

 

 

Palivo  (t) 
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7. Kontrola 

7.1. Stížnosti 

V roce 2016 bylo prošetřeno a uzavřeno celkem 1 474 stížností. Proti 
předchozímu roku byl zaznamenán nárůst počtu vyřízených stížností o 155 
podání.  

Přehled všech vyřízených stížností podle výsledku prošetření: 

 

Počet stížností důvodných, částečně důvodných a důvodných z objektivních příčin 
nebo nezaviněných Vězeňskou službou ČR meziročně mírně klesl, ze 73 na 68, 
jejich procentuální zastoupení kleslo o 0,9 % a vykazuje tak hodnotu 4,6 % ze 
všech vyřízených stížností. 

Stížnosti vězněných osob (obviněný, odsouzený, chovanec; bývalý 
obviněný, odsouzený, chovanec; civilní osoba ve věci obviněného, 
odsouzeného, chovance):  

V roce 2016 byl zaznamenán nárůst celkového počtu vězněných osob z 20 866  
(k 31. 12. 2015) na 22 481 (k 31. 12. 2016), tedy o 1 615, tj. o 7,7 %. Zvýšený 
počet vězněných osob se na celkovém počtu stížností této kategorie projevil 
nárůstem, a to z 1 278 na 1 422, tj. o 144 stížností, což činí nárůst  
o 11,3 %. Počet stížností důvodných, částečně důvodných a důvodných  
z objektivních příčin nebo nezaviněných VS ČR mírně klesl z 69 na 62. Z tohoto 
celkového počtu bylo 25 stížností vyhodnoceno jako důvodných, 31 jako částečně 
důvodných a šest jako důvodných z objektivních příčin nebo nezaviněných 
Vězeňskou službou ČR. Procentuální zastoupení stížností s prvky důvodnosti se 
nepatrně snížilo z 5,4 na 4,4%. 
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Stížnosti ostatních osob (civilní osoba, příslušník jiných bezpečnostních 
sborů nebo ozbrojených sil): 

U stížností ostatních osob byl zaznamenán nárůst jejich počtu o 11 stížností, a to 
z 41 na 52, tj. o 26,8 %. Z tohoto celkového počtu bylo šest stížností 
vyhodnoceno s prvky důvodnosti, kdy při nárůstu celkového počtu těchto 
stížností vzrostlo i procentuálního zastoupení stížností s prvky důvodnosti, a to  
z 9,8 % na 11,5 %.  

7.2. Řídící a kontrolní systém 

Kontrolní činnost odboru kontroly Generálního ředitelství Vězeňské služby České 
republiky byla v roce 2016 realizována na základě příkazů k provedení kontroly 
nebo na základě trvalého zmocnění ke kontrole. V hodnoceném období bylo 
provedeno ze strany odboru kontroly 16 kontrolních akcí. Z tohoto počtu bylo 
realizováno celkem 12 kontrol, které byly přímo v gesci odboru kontroly. Ve 
zbylých čtyřech případech odbory kontroly participoval na provedení kontrolní 
činnosti s odborem vězeňské a justiční stráže, odborem výkonu vazby a trestu či 
odborem zdravotnické služby GŘ VS ČR. 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 v gesci odboru kontroly 

- Pět kontrol bylo zaměřeno na dodržování platných právních předpisů  
v souvislosti s pracovní činností občanských zaměstnanců nebo služební 
činností příslušníků VS ČR. 

- Dvě kontroly byly realizovány na plnění opatření uložených předchozí 
kontrolní činností (Věznice Ostrov a Odolov). 

- Jedna kontrola směřovala na oblast zadávání veřejných zakázek ve VS ČR.  
- Jedna kontrola byla zaměřena na funkčnost řídícího a kontrolního systému 

ředitele organizační jednotky v souladu s NGŘ č. 82/2010, o vnitřní 
kontrole ve Vězeňské službě České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(Věznice Břeclav). 

- Jedna kontrola byla zaměřena na ověření poznatků poskytnutých 
prostřednictvím protikorupční linky (Věznice Vinařice). 

- Jedna kontrola směřovala na výběrové řízení k pronájmu a provozování 
vězeňské prodejny (Věznice Oráčov). 

- Jedna kontrola byla realizována v oblasti pořizování evidence, výdeje 
majetku v OJ (Věznice Vinařice).  

Kontroly realizované ve spolupráci odboru kontroly 

- Jedna kontrola byla realizována v rámci komplexní kontroly nařízené 
generálním ředitelem Vězeňské služby ČR (Věznice Odolov). 

- Jedna kontrola byla realizována v oblasti plánování a vykazování směn – 
odsloužených hodin příslušníky VS ČR. Na této kontrole spolupracoval 
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odbor kontroly s odborem vězeňské a justiční stráže a odborem výkonu 
vazby a trestu (Věznice Oráčov). 

- Jedna kontrola směřovala na činnost věznice ve vztahu k přijatým  
a realizovaným opatření u zájmové vězněné osoby. Kontrola byla 
provedena odborem kontroly za spolupráce odboru vězeňské a justiční 
stráže a odboru výkonu vazby a trestu (Věznice Rapotice). 

- Jedna kontrola byla provedena na oblast cíleného testování vězněných 
osob na omamné a psychotropní látky. Na kontrole participoval odbor 
kontroly, odbor vězeňské a justiční stráže, odbor výkonu vazby a trestu  
a odbor zdravotnické služby (Vazební věznice Praha – Pankrác). 

Nad rámec plánovaných kontrol bylo v roce 2016 provedeno celkem třicet jedna 
šetření pro generálního ředitele. Šetření byla provedena na základě získaných 
podnětů, a to jak z vnitřního, tak z vnějšího prostředí. Dva podněty pocházely  
z protikorupční linky. Některá šetření se realizovala formou spolupráce  
s Generální inspekcí bezpečnostních sborů nebo Národní centrálou proti 
organizovanému zločinu. 

7.3. Trestná činnost pracovníků VS ČR   

Skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož pachatelem je 
příslušník nebo občanský zaměstnanec Vězeňské služby České republiky, pokud 
trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů, již od roku 
2012 vyhledává, odhaluje, prověřuje a vyšetřuje Generální inspekce 
bezpečnostních sborů. Pověřené orgány Vězeňské služby trestnou činnost 
příslušníků ani občanských zaměstnanců Vězeňské služby České republiky 
neprověřují, ale ve spolupráci s generální inspekcí se podílejí na předcházení  
a odhalování této trestné činnosti. Vězeňská služba České republiky má tak 
omezený přehled o trestních řízeních s příslušníky a občanskými zaměstnanci, 
neboť orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů mají povinnost 
informovat ředitele bezpečnostního sboru až při zahájení trestního stíhání 
(případně při sdělení podezření) jeho podřízeného příslušníka nebo občanského 
zaměstnance. 

Pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v roce 2016 postoupily 
Generální inspekci bezpečnostních sborů 131 případů oznámení nebo vlastního 
zjištění o možné trestné činnosti zaměstnanců Vězeňské služby České republiky, 
což představuje 68,6% všech případů možné trestné činnosti zaměstnanců,  
o kterých se pověřené orgány Vězeňské služby ČR dozvěděly. Zbývající počet 
případů, o kterých se pověřené orgány dozvěděly (31,4%), jsou případy, které 
již Generální inspekce bezpečnostních sborů šetřila bez podnětu vězeňské služby. 
Ve stejném období provedly pověřené orgány VS ČR 122 úkonů na základě 
dožádání Generální inspekce bezpečnostních sborů. 
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V roce 2016 bylo zahájeno trestní stíhání (případně sděleno podezření) proti 37 
příslušníkům a 13 občanským zaměstnancům Vězeňské služby České republiky. 

 

Na základě trestních stíhání evidovaných v roce 2016 byli ke dni 31. 12. 2016 
pravomocně odsouzeni tři příslušníci a dva občanští zaměstnanci VS, přičemž  
v jednom případě se jednalo o trestný čin související s výkonem práce. Všech 
pěti zaměstnanců bylo v souvislosti s odsouzením propuštěno ze služebního nebo 
pracovního poměru. V jednom případě byl příslušník VS zproštěn obžaloby. Ve 
třech případech bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno. Ve dvou případech 
byla věc státním zástupcem odevzdána řediteli věznice ke kázeňskému nebo 
kárnému projednání. Ostatní případy nebyly ve sledovaném období ukončeny. 

Na základě trestních stíhání v případech evidovaných v předchozích letech bylo  
v roce 2016 dále pravomocně odsouzeno 16 příslušníků VS ČR, přičemž  
v jedenácti případech pro trestné činy související s výkonem povolání. Všech  
16 příslušníků vězeňské služby bylo propuštěno ze služebního poměru. 

 

7.4. Trestná činnost vězněných osob ve věznicích 

V roce 2016 bylo zahájeno 623 prověřování pro podezření ze spáchání trestného 
činu spáchaného ve věznicích, a to proti 756 vězněným osobám. Z uvedeného 
počtu bylo možno ustanovit 546 konkrétních osob, u 210 případů se nepodařilo 
ustanovit totožnost pachatele. Oproti letům 2014 a 2015 bylo zaznamenáno 
enormní zvýšení počtu prověřovaných případů (v roce 2014 bylo zahájeno 240 
prověřování, v roce 2015 již 411 prověřování), a s tím spojený nárůst počtu 
prověřovaných vězněných osob (v roce 2014 prověřováno 283 osob, v roce 2015 
458 osob). 

Z celkového počtu 546 ustanovených vězněných osob to bylo  

- 95 prvotrestaných osob, 
- 451 osob již dříve trestaných,  
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- 54 osob zařazených ve věznici s dohledem,  
- 224 osob ve věznici s dozorem,  
- 223 osob ve věznici s ostrahou,  
- 15 osob ve věznici se zvýšenou ostrahou,  
- sedm odsouzených mladistvých a 
- 23 osob ve výkonu vazby, 

 
- 530 mužů, 
- 9 žen  
- 7 mladistvých (mužů), 

 
- 23 obviněných 
- 523 odsouzených 

 
- 524 občanů České republiky 
- šest občanů Slovenské republiky  
- tři občané Bulharska a Vietnamu  
- po jednom občanovi Ázerbájdžánu, Moldavska, Uzbekistánu, 

Německa, Slovinska, Běloruska, Makedonie, Ruska, Mali a Egypta. 

V 623 případech byly úkony trestního řízení zahájeny pro podezření ze spáchání 
822 trestných činů (nejčastěji ve 443 případech pro podezření ze spáchání 
trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání, dále ve 138 případech 
nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami  
a s jedy, v 61 případech ublížení na zdraví, ve 43 případech pro podvod a ve 23 
případech vydírání. 

 

8. Informatika  

Odbor informatiky během roku 2016 rozvíjel a zintenzivnil spolupráci  
s Ministerstvem spravedlnosti České republiky, na vytváření bezpečného 
prostředí v resortu justice včetně oblasti vězeňství a na vytváření jednotného  
a standardního síťového prostředí na organizačních jednotkách Vězeňské služby 
České republiky. 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 byla prověřena a shledána shodná s požadavky normy ISO/IEC 
20000-1:2011 – Systém management poskytování ICT služeb organizace. 

Základním a dlouhodobým projektem Vězeňské služby České republiky je 
vězeňský informační systém (VIS) jako nosný komplexní informační systém 
zajišťující a podporující její činnosti a agendy.  
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Dle stávající servisní smlouvy s dodavatelem byly v roce 2016 dokončeny 
úpravy:  

- implementace nového modulu Ekonomika vězně, který má nahradit 
stávající aplikaci W98 

- změna zadávání a evidence tzv. společníků ve VIS 
- implementace SARPO 

 

9. Ekologie 

Ve Vězeňské službě ČR je ochraně životního prostředí věnována mimořádná 
pozornost, plnění veškerých povinností daných zákonnými a podzákonnými 
předpisy je striktně dodržováno. Ochranu životního prostředí mají ve vězeňské 
službě v organizačních jednotkách na starosti zaměstnanci v kumulovaných 
funkcích ekologů, kteří zajišťují zejména řešení každodenních provozních 
problémů, které se objevují jak v oblasti odpadového hospodářství, nakládání  
se znečišťujícími látkami či při zacházení s nebezpečnými chemickými látkami  
a výrobky.   

9.1. Odpadové hospodářství 

Vytříděné složky z odpadu podobného odpadu komunálnímu, zejména papír, 
železný šrot, plasty a sklo lze uplatnit na trhu s druhotnými surovinami, 
odstranění je většinou zdarma. Třídění odpadů je jednou z možností, jak ušetřit 
finanční prostředky určené na odstraňování odpadů. Proto je jednou z hlavních 
prací ekologa ve vězeňské službě neustálý dohled nad tříděním odpadu.  Zpětný 
odběr výrobků je další možností úspory finančních prostředků vynaložených na 
odstraňování odpadů. Ekologové VS ČR proto veškerá vyřazená elektrozařízení, 
zářivky či baterie likvidují ve sběrných dvorech jednotlivých měst, u prodejců, 
nebo u specializovaných firem.  

Produkce odpadů a náklady na odstranění v jednotlivých letech 
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Suroviny vytříděné k dalšímu využití 

 

Zpětný odběr výrobků 
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9.2. Ochrana ovzduší 

V oblasti ochrany ovzduší před znečišťujícími látkami VS ČR nepřekračuje 
povolené limity vypouštěných škodlivých látek do ovzduší.  

9.3. Ochrana podzemních a povrchových vod 

Všechny organizační jednotky odstraňují odpadní vody buď vypouštěním do 
městské kanalizační sítě na základě smlouvy s provozovatelem kanalizace, nebo 
do vlastních čistíren odpadních vod. V některých organizačních jednotkách jsou 
dešťové vody odváděny spolu s vodami odpadními do městské kanalizace, za 
tento odvod vod dešťových je početně vyčíslen poplatek, který se meziročně 
navyšuje spolu s navyšováním poplatku za odstranění vod splaškových.  

 

 

10. Vnější vztahy 

10.1. Spolupráce se sdělovacími prostředky a veřejností 

V únoru 2016 nastoupila na generální ředitelství Vězeňské služby ČR nová 
tisková mluvčí, která se ujala komunikace se sdělovacími prostředky a částečně  
i přípravou propagačních akcí. V druhé polovině roku 2016 bylo formálně 
obnoveno oddělení vnější vztahů, zrušené v létě 2015, nicméně ve stále stejném 
oslabeném personálním obsazení. Pracovníci oddělení připravili během roku 2016 
řadu tiskových zpráv a stanovisek k aktuální situaci ve vězeňství. Většina 
mediálních výstupů se týkala dlouhodobé koncepce vězeňství, včetně nově 
zřízených hospodářských provozů v některých věznicích, 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 i osob z řad veřejnosti. Celkově bylo takto vyřízeno 
rámcově 2 700 dotazů a uspořádáno kolem stovky vystoupení pro televizní či 
rozhlasové stanice.  
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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 
veřejné akce prezentující práci vězeňské služby. Byla to zejména přehlídka 
ozbrojených sil Dny NATO, mezinárodní veletrh Future Forces Forum, Dny 
integrovaného záchranného systému a podobně.  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. 
 
10.2. Publikační činnost 

Také v roce 2016 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. 
 
10.3.  Mezinárodní spolupráce 

Mezi hlavní úkoly a činnosti patří poskytování kompletního servisu generálnímu 
řediteli VS ČR a vedení Generálního ředitelství VS ČR v souvislosti  
s mezinárodními vztahy, organizační zajišťování mezinárodních akcí v České 
republice, překlady a tlumočení, poradenství a asistence odborům Generálního 
ředitelství a organizačním jednotkám v oblasti rozvoje mezinárodních vztahů  
a mezinárodních projektů, komunikace se zahraničními partnery a organizacemi 
evropských struktur, poskytování informací tazatelům ze zahraničí, příprava 
textů mezinárodních dokumentů o spolupráci, spolupráce na tvorbě  
a vyhodnocování dotazníků a statistik s penitenciární tématikou, provádění 
dílčích srovnávacích studií, kompletace plánů a provádění jejich vyhodnocování  
a archivace dokumentů a materiálů týkajících se mezinárodních vztahů  
a zahraničních věcí.  

10.3.1. Aktivity spojené s členstvím v EuroPris  

Koncem roku 2011 vznikla 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 zákonný výkon vazby a výkon trestu  
a zprostředkovat 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 2016 měl EuroPris 30 členů, z toho čtyři přidružená členství. V průběhu 
celého roku se VS ČR podílela na mnoha dotaznících, které EuroPris pro 
jednotlivé vězeňské služby zprostředkovával. Celkem byla na žádost EuroPris 
zaslána data pro 22 dotazníků, což je třetina z celkového počtu za rok 2016.  
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10.3.2. Aktivity spojené s členstvím v 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. 

Jednání je postaveno na otevřené neformální diskuzi nad aktuálním stavem 
jednotlivých vězeňských služeb a zahrnuje vždy konkrétní témata, mezi která 
může patřit dlouhodobě diskutovaný problém ve většině evropských vězeňských 
služeb nebo žhavá novinka v rozvoji vězeňství či palčivé téma řešené současně  
v několika členských vězeňských službách MECR. Účastníci kulatého stolu se také 
vždy podrobně seznámí s činností a problémy hostitelské vězeňské služby. V roce 
2016 bylo hostitelskou zemí již podruhé Maďarsko.  

10.3.3. Aktivity spojené s členstvím v ICPA 

VS ČR výrazně rozšířila a zintenzivnila mezinárodní vztahy od roku 2008, kdy 
byla spoluorganizátorem konference ICPA. ICPA - International Corrections and 
Prisons Association (Mezinárodní sdružení nápravných a vězeňských zařízení, 
www.icpa.ca) je nevládní mezinárodní organizace sdružující státy, organizace  
i jednotlivce působící v oblasti vězeňství, a to ze státního i ze soukromého 
sektoru a z řad nevládních organizací. Dnes tato organizace sdružuje více než 
tisíc členů z více než 50 zemí.  

10.3.4. Aktivity 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 roce 2016 v Polsku, bylo na žádost 
hostitelské VS odloženo na jaro 2017 a bude zařazeno mezi akce pořádané  
u příležitosti polského předsednictví skupiny V4. 

Během celého roku probíhaly výměnné stáže a další akce, které jsou 
organizovány na základě rámcových dohod o spolupráci s vězeňskými službami 
zemí V4 a mají mnohaletou tradici. Naposledy byly rámcové dohody 
aktualizovány v roce 2010 s VS Maďarské republiky, v roce 2012 s VS Polské 
republiky a v roce 2015 se ZVJS Slovenské republiky.  
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11. Vedení vězeňské služby 

Generální ředitel VS ČR brig. gen. Mgr.  
Petr Dohnal  

Náměstek GŘ pro bezpečnost a 
kontrolu 

plk. Mgr. Bc.  
Milan Brendl (do 14. 8. 2016) 

Náměstek GŘ pro vzdělávání a 
odborné zacházení 

plk. Mgr.  
Simon Michailidis  

Náměstek GŘ pro ekonomiku, 
investice a zotavovny 

Ing.  
Jiří Franc, MBA (do 31. 3. 2016) 

 
Od 1. dubna 2016  
 
Náměstek GŘ pro ekonomiku, 
investice a zotavovny 

Ing.  
Evžen Vondráček (do 31. 10. 2016) 

 
Od 1. září 2017 
 
Náměstek GŘ pro bezpečnost a 
kontrolu 

plk. Ing.  
Marian Prokeš  

Náměstek GŘ pro ekonomiku, 
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