
 

V ě z eň s k á  s l u žb a  Č e s k é  r ep u b l i k y  

G en er á l n í  ř ed i t e l s t v í  P r a h a  

Soudní č. 1672/1a, pošt. přihrádka 3, 140 67 Praha 4, tel.: 244  024 111, fax: 244 024 809, ISDS: b86abcb  

 

Č. j.: VS-1062-6/ČJ-2018-800040-INFZ 

V Praze dne 19. února 2018 

Počet výtisků: 2 

Výtisk č.: 1 

Počet listů: 2 (oboustranně)  

Doporučeně  

 

S D Ě L E N Í  
ve věci žádosti o poskytnutí informace 

Ředitel odboru správního, jako věcně příslušný orgán bezpečnostního sboru a správního úřadu 

Vězeňská služba České republiky, organizační jednotka Generální ředitelství Vězeňské služby 

České republiky, subjektu povinného podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.  106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů („zákon o svobodném 

přístupu k informacím“) poskytovat informace, vztahující se k jeho působnosti („povinný 

subjekt“), ve věci žádosti o poskytnutí informace, jak byla podána ... („žadatel“), zaevidována 

pod čj. VS-1062-1/ČJ-2018-800040-INFZ a dále upřesněna po písemné výzvě povinného 

subjektu čj. VS-1062-2/ČJ-2018-800040-INFZ, a to elektronickým podáním dne 12. února 

2018, zaevidováno pod čj. VS-1062-3/ČJ-2018-800040-INFZ a v níž se žadatel domáhá 

poskytnutí informace ohledně „četnosti použití služební zbraně příslušníky Vězeňské služby v 

posledních třech letech,“ sděluje následující:   

Jak již bylo dříve povinným subjektem vyjádřeno, ze strany Vězeňské služby České republiky 

jsou údaje o použití jednotlivých druhů donucovacích prostředků nepřetržitě dostupné, jsou 

publikovány ve Statistických přehledech nebo Výročních zprávách, které jsou přístupny 

na webových stránkách <www.vscr.cz>. Ze záznamů (dokumentů) je zřejmé, že „v roce 2016 

byla příslušníky Vězeňské služby České republiky služební zbraň použita k varovnému výstřelu 

a v roce 2017 byla služební zbraň využita k hrozbě střelnou zbraní“. 

Současně platí, nejsou-li žadatelem ..., poptávané údaje v těchto dokumentech zahrnuty, to 

značí, pakli není v dokumentech Vězeňské služby České republiky vykázáno, znamená to, že 

samotný charakter mimořádné události si nevyžádal použití střelné zbraně příslušníky 

Vězeňské služby České proti pachateli; k takovému jednání nedošlo. Jinak řečeno, použití 

služební zbraně příslušníky Vězeňské služby i justiční stráže České republiky v posledních 

třech letech nebylo zaznamenáno. 

(žadatel) 
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Dlužno v této souvislosti dodat, jak plyne z  § 18 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě 

a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou příslušníci Vězeňské 

služby a justiční stráže oprávněni podle § 18 použít zbraň jen výjimečně. Ustanovení § 18 

kogentně stanoví situace, za kterých lze zbraň použít. Právní úprava jest ve znění: 

„(1) Příslušník je oprávněn při plnění svých úkolů použít střelnou zbraň jen výjimečně, aby 

a) v případě nutné obrany odvrátil přímo hrozící nebo trvající útok proti jeho osobě nebo 

útok na život nebo zdraví jiné osoby, 

b) překonal odpor směřující ke zmaření služebního zákroku, pokud jej nemůže překonat 

jinak a nedokončení zákroku by ohrozilo život nebo zdraví jiné osoby, 

c) zamezil útěku osoby ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby nebo ve výkonu 

trestu odnětí svobody ze střeženého objektu nebo při eskortě, kterou nelze zadržet jiným 

způsobem, 

d) odvrátil nebezpečný útok, který ohrožuje střežený nebo chráněný objekt nebo 

stanoviště, po marné výzvě, aby bylo od útoku upuštěno, 

e) zneškodnil zvíře ohrožující život nebo zdraví osob. 

(2) Použití střelné zbraně je přípustné jen tehdy, jestliže by použití donucovacích prostředků 

bylo zřejmě neúčinné. 

(3) Před použitím střelné zbraně v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) 

je příslušník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního 

jednání, s výstrahou, že bude použito střelné zbraně. Od výzvy s výstrahou může příslušník 

upustit pouze v případě, že je ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné 

osoby a zákrok nesnese odkladu. 

(4) Při použití střelné zbraně je příslušník povinen dbát nutné opatrnosti, aby zejména 

neohrozil život nebo zdraví jiných osob a také aby co nejvíce šetřil život osoby, proti níž 

zakročuje.“. 

Ke shora uvedenému možno doplnit, že například v případě uvedeném v § 18 odst. 1 písm. b) 

může být zbraň použita k „překonání odporu směřujícímu ke zmaření služebního zákroku, 

pokud jej nemůže překonat jinak a nedokončení zákroku by ohrozilo život nebo zdraví jiné 

osoby“. Právní úprava klade důraz na to, že se musí jednat o služební zákrok, jehož nesplnění 

by mělo za následek ohrožení života nebo zdraví osob. A nutno akcentovat, že použití zbraně 

je prostředek ultima ratio a primárně by měly být použity jiné méně invazivní prostředky. 

V případě dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. c) lze zbraň použít, aby příslušník „zamezil útěku 

osoby ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí 

svobody ze střeženého objektu nebo při eskortě, kterou nelze zadržet jiným způsobem“. Jedná 

se zde o charakteristické ustanovení pro příslušníky Vězeňské služby a justiční stráže, neboť 

jejich hlavním úkolem podle § 1 zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 

je zajištění výkonu vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody.  
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Na závěr povinný subjekt k předmětné žádosti připojuje důležitou poznámku, že při použití 

střelné zbraně je příslušník Vězeňské služby nebo justiční stráže České republiky povinen 

dbát nutné opatrnosti, aby zejména neohrozil život nebo zdraví jiných osob a aby co nejvíce 

šetřil život osoby, proti níž zakročuje. 

Jaroslav Bauer 

z pov. ředitel odboru správního 

Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky 

v z. Mgr. Alice Hladíková 

Za správnost: JUDr. Bělecký 


